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FLAPUITJE
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VRIJAF 

Donderdag 26/05/2022 is het
O.L.H. Hemelvaart en vrijdag
27/05/2022 brugdag. Iedereen

heeft dan vrijaf. Maandag
30/05/2022 is er opnieuw een
instapdag voor de kleuters. Er

komen 4 vriendjes bij in de klas
van juf Jasmine en Carolien. 

GROOTOUDERFEEST

Vrijdag 13 mei is het zover! Zijn
alle grootouders er klaar voor om

betoverd te worden door de
prachtige sprookjes van onze

kleuters? We zien jullie graag om
09.30u of 13.30u! 

Om 08.45u begint de school. Na de tweede bel gaan alle
poorten op slot. Kinderen die te laat aankomen op
school, moeten zich melden aan het secretariaat. 
Het secretariaat kan je bereiken via het paadje in de
Sint-Servaasstraat. Je belt aan en dan zal de poort
geopend worden. Aan het secretariaat worden de
namen opgeschreven. Nadien kunnen de leerlingen
van de lagere school zelf naar de klas gaan. De kleuters
worden naar de klassen gebracht.
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Het Suikerfeest (Eid Al-Fitr) is een
islamitisch feest waarmee het
einde van de Ramadan wordt

gevierd. Dit jaar eindigt de
Ramadan op 01/05/2022. Het
Suikerfeest vindt plaats van

01/05/2022 na zonsondergang tot
02/05/2022 's avonds.
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HELPERS & BAKKERS GEZOCHT

SUIKERFEEST 
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-K3 Brandweer

31
-K1 De Liereman

Wij zoeken ouders/sympathisanten die bereid zijn om
een taart, vlaai of dessertjes (cupcakes, rijstpudding) te
maken voor het openingsfeest. In het verleden
verkochten we tijdens het feest een stukje vlaai of taart,
eventueel met een tas koffie/thee en dat willen we nu
ook weer doen. Daarnaast zoeken wij ook nog helpende
handen om klaar te zetten op zaterdag en te helpen en
op te ruimen op zondag. Wil jij wel helpen? Laat het
dan weten via het ouderplatform of info@gbsravels.be.



Zondag 22 mei van 11.00 tot 17.00u zetten wij de deuren van onze 'nieuwe
school' open voor (oud)leerlingen, ouders, grootouders, inwoners van
Ravels, nieuwsgierigen, geïnteresseerden, ...
2 jaar na de verhuis mogen wij jullie eindelijk allemaal welkom heten om
onze school te komen bewonderen. Via een wandelroute, met een
vrijblijvende fotozoektocht, doorkruisen we de hele school en kan je de
klassen bekijken. Op het einde zijn er allerlei spelletjes en activiteiten
voorzien: ringgooien, bellenblaas, springkasteel, schminken, enz.
Natuurlijk kunnen jullie ook even bij babbelen bij een hapje of een
drankje.
Onze kinderen zullen dit jaar geen optredens geven. Maar niet getreurd, er
wordt gezorgd voor de nodige ambiance. Onze leerlingen van L6 zullen
nog wel hun beste dansmoves bovenhalen omdat het voor hen het laatste
schoolfeest is in de lagere school. Je kan deze jongens en meisjes
bewonderen om 14.00 en 16.00u. Iedereen welkom op zondag 22 mei!

F L A P U I T J E G B S  d e  k l e i n e  w e r e l d

OPENINGSFEEST 22  MEI  
GRASDUINEN  

Kinderen leren via Grasduinen
verbanden zien tussen wat de
boer kweekt, zaait, plant en wat
er uiteindelijk op ons bord
belandt. Bovendien ontdekken
ze zo ook welke producten de
natuur en het bos ons bieden
en waar ze van de natuur en
het landschap kunnen
genieten. Onze leerlingen van
L3 brachten in functie van het
project een bezoek aan het
boshuis en 't Kakelbos. 

EFTELING EN SPROOKJESPAD 

Om het thema 'sprookjes' in te leiden brachten de kleuters van 
KP en K1 op vrijdag 29/04/2022 een bezoek aan het Sprookjespad in
Brasschaat. Het Sprookjespad is een magische wandeling door
parkdomein De Mik. Tijdens de wandeling loodste een ervaren gids
de kleuters naar een droomwereld met verhaaltjes, liedjes en
spelletjes. De wandeling ging door het park en rond de vijver tot aan
de geklasseerde torenpoort, waar de kleuters een tijdje in de prachtige
wenstoren mochten verblijven. De jongste kleuters hadden een
geweldige dag.
De kleuters van K2 en K3 gingen donderdag 28/04/2022 een dagje
naar de Efteling. In het sprookjesbos kwamen alle sprookjes tot leven. 

KIDZ ON WHEELS  

Op donderdag 28/04/2022
stond er voor L5 en L6 Kidz On
Wheelz op het programma. In
samenwerking met Cycling
Vlaanderen biedt MOEV de
activiteit Kidz On Wheelz aan. 
Onder een stralende zon
genoten de leerlingen van het
uurtje vol fietsplezier.

FIETSEXAMEN   

De kinderen van L6 namen
vrijdag 29/04/2022 deel aan
het jaarlijkse fietsexamen. Dit
fietsexamen is een onderdeel
van de OVSG-toets. De
leerlingen leggen deze proef
op het einde van de lagere
school af om te zien of ze alle
eindtermen hebben bereikt. 

Ze zagen hoe de wolf
wacht op Roodkapje in
grootmoeders huisje en
hoe het kleinste geitje
zicht verstopt had in de
klok. Onze kleuters
kwamen ogen te kort. Wat
hebben ze er toch van
genoten! Meer foto's vind
je op de facebookpagina.


