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INSTAPDAG 

Dinsdag 19 april 2022 is een
nieuwe instapdag voor de

kleuters. Er zullen 6 nieuwe
vriendjes starten in KPB bij 
juf Jasmine en juf Carolien.

Hopelijk voelen alle kleuters zich
snel thuis in het klasje.

Welkom in onze kleine wereld!

PAASVAKANTIE

De paasvakantie start op maandag
4 april 2022. Paasmaandag valt dit

jaar op maandag 18 april 2022.
De school start terug op dinsdag 

19 april. Dan zien we iedereen
graag terug op school verschijnen.

Wij wensen jullie allemaal een
deugddoende vakantie! 

Na de paasvakantie mogen de (groot)ouders de kleuters
afhalen aan de klas. De grote poort aan de
kleuterschool gaat open om 15.30u. De kleuters
wachten in de klas tot zij opgehaald worden. De school
kan je terug verlaten langs de grote poort aan de
Kerkstraat of via de deur achteraan in de kleuterschool
naast de klas van juf Nore langs de speelplaats van de
lagere school via de poort van het speelpark.
De ouders van de leerlingen van L1 en L2 mogen de
kinderen op de speelplaats ophalen. Zij zullen in de rij
wachten tot ze daar worden opgehaald. Kinderen die
met de rij naar huis gaan, kunnen natuurlijk gewoon
met de rij mee.
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PAASEIEREN

Ook dit jaar heeft de ouderraad
weer samengewerkt met de

paashaas. Vrijdag 1 april hebben
alle kinderen paaseitjes gekregen.

Omdat dit jaar de vakantie 
2 weken voor Pasen valt, schreef

de paashaas een brief. Deze kan je
verder in het Flapuitje lezen!  
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VERKEERSWEEK 

De week van 25 april is het verkeersweek. Die week
worden op het domein van Weelde Depot voor enkele
klassen activiteiten voorzien. Dinsdag 26 april gaan de
leerlingen van L4 met de fiets naar Weelde om de
theorie in de praktijk om te zetten in het verkeerspark.
Donderdag 28 april zal L5 naar Weelde Depot fietsen
voor de verkeersactiedag. Er worden dan allerlei
activiteiten georganiseerd: behendigheidsparcours,
busevacuatie, tuimelwagen, ... 
Vrijdag 29 april is het de beurt aan L6. Zij zullen dan
het fietsexamen afleggen in Weelde op de VERO-route. 
De andere klassen zullen voornamelijk in de klas
werken rond verkeer. 



Lieve kinderen van de kleine wereld

Het is al vakantie, maar Pasen duurt nog even,
dus ben ik, ook dit jaar, sneller in gang geschoten,
Eieren uitzoeken, in zakjes doen, etiketjes kleven, …
Heb dag en nacht doorgewerkt met 2 poten!

De klokken kunnen nog niet komen,
zij moeten wachten tot het 17 april is.
Maar ik, de Paashaas, ben niet van Rome
en zonder eitjes de vakantie in, is een groot gemis.

Gisterenavond was ik net op tijd klaar 
en ben ik snel naar Ravels vertrokken.
Ik wist de weg nog van vorig jaar
en had mijn loopschoenen al aangetrokken.

Op Pasen is het nog 2 weken wachten,
maar deze eitjes hebben jullie al verdiend!
Ook al had ik slapeloze nachten,
onthoud: De Paashaas is jullie vriend!

Ik kan niet meer stoppen met gapen,
dus ik zal nu maar snel gaan slapen!

Groetjes,

De Paashaas
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BRIEF VAN DE PAASHAAS 
AFHALEN

CHOCOLADE 

Chocolade besteld bij de
ouderraad? Vergeet deze niet
op te halen! 
Waar? Meiboomlaan 7, Ravels
(niet op school)
Wanneer? 
Zondag 03/04 van 10.00u tot
11.00u
Zondag 10/04 van 11.00u tot
12.00u
(Let op: de afhaalmomenten
zijn veranderd!)

FAMILIENIEUWS 

Wil je graag een geboorte,
huwelijk, overlijden melden
in het Flapuitje? Mail dit dan
naar info@gbsravels.be 
Overlijden: wij voelen oprecht
mee met het verdriet van de
familie bij het overlijden van
hun geliefd persoon:
-Meester Luc (L6A) heeft
afscheid moeten nemen van
zijn vader Frans De Kinderen. 

HELPENDE HANDEN 

Voor ons openingsfeest op 
22 mei 2022 zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers om ons
die dag te helpen. Wil je graag
je steentje bijdragen? Mail dan
naar ouderraad@gbsravels.be

TONEEL KLEUTERSCHOOL

De kleuters gingen vandaag in De Wouwer kijken naar het toneeltje
'Wat komt er uit het ei?' gespeeld door enkele kleuterjuffen. Alle
kleuters hebben heel flink geluisterd naar het spannende verhaal. 
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