
In dit nummer : - Parkeren  - Parkeermossel - Operatie proper 

 - Halloween  - Oudercontacten KS - Pensioen meester Jan 

 - Ouderplatform  - Fluohesjes - Vrijaf 

 - Bevraging KS - Rijen - Kalender november 

Gemeentelijke Basisschool 
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18 

2380 Ravels 

D 
e laatste tijd merken we op dat 
er ouders of grootouders hun 
auto op het voetpad parkeren 

voor het brengen of ophalen van hun 
kinderen. Dit hebben we natuurlijk 
liever niet, want we brengen zo andere 
weggebruikers zoals fietsers en voet-
gangers in gevaar. De school wil daar-
om vragen om de parkeerplaatsen 
rondom de school te gebruiken: de 
twee parkings aan de kerk, de parkings 
aan de Wouwer of de parking in de 
Kloosterstraat naast de sporthal.  
Dankjewel. 

en de straten omheen de school 
zwerfvuilvrij te houden. Heel be-

langrijk is ook het vermijden van 
afval. Daarom willen we jullie vra-

gen om vanaf nu geen brikjes, blik-
jes, in plastic verpakte koeken, yog-

hurtpotjes, kaasvlootjes en andere 
verpakkingen voor eenmalig gebruik 
meer aan jullie kind mee te geven. 

Wij gaan voor herbruikbare drink-
flessen en koekendoosjes. Wel is het 

belangrijk om alle flessen en doosjes 
te voorzien van naam en klas. Alvast 

bedankt voor jullie medewerking! 

H 
eb je de flyers rond parkeren al 
op onze Facebookpagina ge-
zien? Tijdens de maand okto-

ber staat veilig parkeren op het pro-
gramma van verkeer. Het 3de leerjaar 
brengt dit thema onder de aandacht 
door flyers achter te laten in de brie-
venbussen van buurtbewoners. Het 5de 
leerjaar voorziet de geparkeerde au-
to’s in onze schoolomgeving van een 
informatieve parkeerschijf. Jij krijgt 
toch ook een groene kaart? 

O 
p 1 november 2021 gaat onze 
directeur meester Jan Hofkens 
met pensioen. Meester Jan 

startte als onderwijzer in onze school 
op 25 oktober 1982 en stond in het 3de, 
4de, 5de en voornamelijk in het 6de leer-
jaar. Op 1 september 1995 werd hij 
directeur van onze school. Vorig 
schooljaar kon hij zelfs zijn zilveren 
jubileum als directeur vieren. En de 
school veranderde sterk tijdens zijn 
loopbaan als directeur. Meester Jan 
startte met ‘het Flapuitje’, de Gemeen-
telijke basisschool Ravels werd de 
kleine wereld, de oude schoolgebou-
wen werden ingeruild voor een contai-
nerschool op de voetbalvelden om die 
even later weer in te ruilen voor een 
spiksplinternieuwe school. Meester Jan 
zijn hart ligt in onze school, en we zijn 
dan ook heel blij dat we hem op 29 
oktober 2021 nog eens goed kunnen 
vieren op zijn laatste schooldag. 

O 
p maandag 25 en dinsdag 26 
oktober worden er in de kleu-
terschool tienminutengesprek-

ken gehouden. Tijdens deze gesprek-
ken wordt het welbevinden van de 
kleuters besproken. Hoe gaat het in de 
nieuwe klas? Is je kleuter goed ge-
start? Waar speelt hij/zij graag? Wie 
zijn zijn/haar vriendjes?  
Via het ouderplatform hebben jullie je 
kunnen inschrijven voor deze online 
gesprekken. Nadien ontvang je nog 
een link voor het live-gesprek. Hope-
lijk lukt het voor iedereen om deze 
online gesprekken vlot te laten verlo-
pen. Merk je toch nog problemen op? 
Laat het ons zeker weten. Het ‘grote’ 
oudercontact met toelichtingen voor de 
algemene ontwikkeling mag je in fe-
bruari verwachten. 

Weggegooide papiertjes, zwerfblikjes 
en weggewaaide mondmaskers, we 

zien ze jammer genoeg overal in onze 
straten. Wellicht zijn jullie al ver-

trouwd met het begrip ‘Mooimakers’, 
vrijwilligers die ons dorp van zwerf-

vuil komen verlossen. Ook onze 
school wil een steentje bijdragen. 
Daarom willen we graag deelnemen 

aan het project ‘Operatie Proper’ van 
de Mooimakers. Dit houdt in dat wij 

ons engageren om onze speelplaatsen 

O 
p donderdag 28 oktober 2021 
organiseert de ouderraad van 
onze school een Halloween-

avond vol met leuke spelletjes. Dit 
gaat door in het Boshuis, Jachtweg 
27 in Ravels van 17.00u tot 20.00u. 
Er wordt ook voor een hapje en 
drankje gezorgd. Jullie komen toch 
ook? 
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D 
e dagen worden weer korter.      
ʼs Morgens en ʼs avonds kan 
het nog donker zijn als de 

kinderen naar school komen of terug 
naar huis gaan. Het is heel belangrijk 
om zichtbaar te blijven in het ver-
keer. Daarom starten we na de 
herfstvakantie tot aan de paasvakan-
tie weer met onze fluoactie. Nieuwe 
kleuters en leerlingen van het 1ste en 
4de leerjaar krijgen binnenkort een 
nieuw hesje. De andere kinderen 
gebruiken hun hesje van vorig 
schooljaar terug. Indien je toch een 
nieuw fluohesje wenst, kan je er in 
de school aan de prijs van € 5,00 per 
stuk een kopen. Vanaf maandag  
08-11-2021 tot aan de paasvakantie 
2022 is het dragen van het hesje voor 
iedereen verplicht! 

J 
e kan de berichten van het ouder-
platform makkelijk vertalen naar 
een andere taal. Dit doe je door 

in het ouderplatform een bericht te 
openen en op het linkse icoontje te 
klikken. Er opent een menu met 12 
beschikbare talen. Als je 1 van deze 
talen aanklikt, zal het bericht automa-
tisch naar deze taal vertaald worden. 
Bijlagen kunnen niet vertaald worden, 
maar dit kan je zelf via  
https://translate.google.com 

Translations in ‘ouderplatform’ 
You can easily translate the messages 
from the ‘ouderplatform’ into another 
language. You do this by opening a 
message in the ‘ouderplatform’ and 
clicking the most left icon. A menu 
opens with 12 available languages. If 
you click on 1 of these languages, the 
message will be automatically translat-
ed into the chosen language. Attach-
ments cannot be translated, but you 
can do this yourself via  
https://translate.google.com 

K 
inderen die met de fiets naar 
school komen en de Grote 
Baan moeten oversteken, moe-

ten verplicht met de rij meegaan en 
fietsen naar huis via de veilige weg 
langs het Vennekenspad. Ze mogen 
niet zelfstandig een eigen weg kiezen 
via andere straten. Enkel met een 
schriftelijke toestemming van de ou-
ders zou dit kunnen. Dankjewel. 

W 
e willen graag de ouders 
bedanken die de enquête 
‘nieuwe kleuters’ hebben 

ingevuld. De informatie die we hier-
door bekomen, is heel nuttig voor ons. 
We begrijpen dat de eerste schooldag 
voor de nieuwe kleuters en hun ouders 
heel spannend is. We vinden het zelf 
ook spijtig dat we ouders niet mochten 
toelaten op school en dat de kinderen 
aan de schoolpoort afgezet moesten 
worden. Door de geldende coronare-
gels konden we dit niet anders organi-
seren. Maar de leerkrachten doen er 
alles aan om jullie kleuters welkom te 
laten voelen op onze school. 

O 
p donderdag 11 november 
2021 is het Wapenstilstand 
en vrijaf voor iedereen. Op 

vrijdag 12 november 2021 hebben de 
leerkrachten een pedagogische stu-
diedag en hebben alle kinderen vrijaf. 
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