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FLUO AAN? GOED GEDAAN!

FLAPUITJE
G B S  d e  k l e i n e  w e r e l d

NIEUW FLAPUITJE

Vanaf nu zie je het bekende
Flapuitje in een nieuw jasje. 

De (twee)maandelijkse
nieuwsbrief wordt nog steeds

verstuurd via het ouderplatform
en verschijnt ook elke keer weer

op onze website 
www.gbsravels.be

SINTERKLAAS  

Er zijn een aantal kinderen thuis
door ziekte en/of quarantaine.
Toch willen we als school deze

kinderen mee laten genieten van
het Sint-gebeuren. Daarom zullen
we voor de kleuters en kinderen

van L1-L2-L3 voor een verrassing
zorgen!

KIJKDAG

Op woensdag 15 december 2021
nodigen we alle kleuters die in

januari voor het eerst naar onze
school komen, uit om de klas te

verkennen. We organiseren deze
kijkdag op een veilige manier: per
kind mag één ouder meekomen
en mondmaskers zijn verplicht. 

Wij stimuleren onze leerlingen om ook tijdens de donkere maanden
met de fiets of te voet naar school te komen. We willen allemaal dat
onze kinderen hierbij goed zichtbaar zijn. Daarom zijn we maandag
na de herfstvakantie weer gestart met het dragen van ons fluohesje.

In de kleuterschool is de dag gestart met het fluolied en een
bijhorend dansje. In de lagere school werden de speeltijden
opgevrolijkt met verkeersliedjes en werden de eerste stickers op de
bingokaart gezet. Samen met juf Griet leren ook deze jongens en
meisjes de fluodans. 
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SINTERKLAAS 

RODE NEUZENDAG

VOORLEESWEEK

Van 20 tot 28 november was het
voorleesweek. Tijdens deze week zetten
we het belang en plezier van voorlezen
in de kijker. Zowel in de kleuterschool
als de lagere school hebben we
verschillende activiteiten gedaan rond
voorlezen. In de kleuterschool kwam de
voorleesprinses langs en in de lagere
school stelde de voorleesfee leuke
boeken voor. Neem zeker een kijkje op
onze Facebookpagina of website voor
foto's!
Natuurlijk willen we graag dat ook jullie
voorlezen, het hele jaar door! 
Eén kwartier, elk kind, elke dag. 
Doen jullie mee? 

De ouderraad heeft 10% van
de opbrengst van Halloween
gedoneerd aan Rode Neuzen
Dag. Dit jaar willen ze
leerkrachten een extra duwtje
in de rug geven zodat zij een
sidekick kunnen zijn voor de
leerlingen. Ze zouden graag
minstens één leerkracht per
school opleiden tot een
Sidekick Sam, iemand bij wie
leerlingen hun hart durven te
luchten.

MEDIA 

De laatste weken krijgt de
school weer meer
onrustwekkende berichten
over cyberpesten. Dit is een
fenomeen dat vaak voorkomt
en dat grote gevolgen kan
hebben. Als school doen wij er
alles aan om onze kinderen
hierover te sensibiliseren en
informeren. Toch kunnen wij
dit niet voorkomen. Hier ligt
ook de verantwoordelijkheid
bij de ouders om het gsm-
gebruik en gebruik van sociale
media (WhatsApp, Snapchat,
Instagram, ...) te controleren
en bespreken. Wij rekenen
hier op de medewerking van
de ouders. Dankjewel.

Hij komt, hij komt, ... Joepie! Sinterklaas is in aantocht. Vrijdag 3 december
mogen we de Sint en zijn pieten weer verwelkomen op onze school.
Jammer genoeg mogen we hen niet aan het kanaal afhalen maar moeten
we deze dag coronaproef in de school organiseren. Maar dat houdt ons
niet tegen om de verjaardag van Sinterklaas feestelijk te vieren! De
kinderen gaan per leeftijdsgroep naar de Wouwer waar de Sint en de
pieten op hen wachten.

Vorige week donderdag brachten de Telpieten al een bezoekje aan onze
kleuterschool. Daar was een heel verstrooide piet bij. Verstrooide piet
moest voor alle spullen van de Sint zorgen, maar hij is veel spulletjes
kwijtgeraakt. Opeens lag de staf van Sinterklaas op het dak! Heb jij dit ook
al gezien op onze Facebookpagina?
En deze week vonden de kleuters nog veel spullen van de Sint: zijn bril,
slaapkleed, ... Gelukkig zijn mevrouw Vindhet en al onze kleuters er om
alle spulletjes terug te vinden. Benieuwd hoe dit gaat aflopen...


