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VRIJAF 

Maandag 06/06/2022 is het
Pinkstermaandag en is het voor

iedereen een vrije dag. 
Daarna zetten we met zijn allen
koers naar 30 juni! Nog enkele
weken en we kunnen genieten

van de vakantie.

VRIJWILLIGERS

De school is voor volgend
schooljaar op zoek naar

vrijwilligers om de groep van
gemachtigd opzichters,

kriebelouders, fruitouders,
leesouders, ... te versterken.

Interesse? Geef een seintje via 
e-mail: info@gbsravels.be

Donderdag 30/06/22 is de laatste schooldag. De
school is die dag om 12.00 u uit. Er is geen opvang
voorzien.
De leerlingen van de lagere school krijgen op die dag
ook hun rapport mee. Voor ouders die de klastitularis
nog wensen te spreken, organiseren we in de
namiddag tussen 13.00u en 15.00u vrijblijvende
oudercontacten.
Vanaf vrijdag 01/07/2022 tot en met 31/08/2022 is het
zomervakantie. Wij zien onze leerlingen graag terug
op school op donderdag 01/09/2022. Geniet van de
welverdiende vakantie!
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AFSCHEID L6

KLASLIJSTEN 

Maandag 27/06/2022 zetten we de leerlingen van het
zesde leerjaar in de kijker en vieren we hun laatste
dagen in de lagere school. Dit zal doorgaan in GC De
Wouwer van 19.00u tot 22.00u. Onze leerlingen
zullen die avond allerlei optredens en dansjes
voorzien. 
De voorbereidingen zijn al gestart. De affiches zijn
ontworpen en ook de uitnodigingen zijn al de deur
uit.
We zijn blij dat we dit jaar opnieuw een mooi afscheid
voor deze jongens en meisjes kunnen voorzien.
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De nieuwe klaslijsten voor 
volgend schooljaar 2022-2023

worden op maandag 15/08/2022
via het ouderplatform

bekend gemaakt. 
Jullie ontvangen een bericht

wanneer de klaslijsten te
raadplegen zijn.

 



Op woensdag 29/06/2022 is het de laatste keer dat het fruitteam voor een
stukje fruit zorgt. Dankzij de financiële steun van het schoolbestuur, de
Europese Commissie en de ouderraad, kunnen we de kinderen op
woensdag gratis een stukje fruit of groente aanbieden. Het doel is om
kinderen aan te zetten om meer fruit en groenten te eten. Wij vinden
gezonde voeding heel belangrijk! Graag willen we ook het fruitteam
bedanken voor hun inzet, zonder hun hulp is het voor ons bijna
onmogelijk om aan het fruitproject deel te nemen. Deze mensen nemen
heel wat werk op zich: het fruit of de groente wassen, schillen, in porties
verdelen, naar de klassen brengen, afval opruimen en de afwas doen. We
hopen dat ze er volgend schooljaar allemaal weer bij zijn. Ook dank aan de
leverancier, Kempisch Fruit uit Oud-Turnhout. Zij levert elke woensdag
een lekker stukje fruit of groente aan een schappelijke prijs.

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

FRUITPROJECT 
SCHOOLREIS KS   
Vrijdag 10/06/2022 gaan onze
kleuters op schoolreis naar
Dierenrijk in Mierlo, dicht bij
Eindhoven. In dit park zijn de
dieren van dichtbij te zien. Er
verblijven bijna 100
diersoorten. Onze kleuters
gaan ogen te kort hebben! 

OPENINGSFEEST  
Zondag 22 mei was het eindelijk zover. Onder een stralende zon konden
we onze school officieel openen en aan het grote publiek laten zien. Om
10.00u werden de genodigden op school verwacht. Na een woordje van de
directeur, de schepen van onderwijs en de burgemeester werd de school
officieel geopend. Daarna volgde de receptie en een rondleiding door de
school. Om 11.00u gingen de poorten open voor alle andere
geïnteresseerden. Ook voor hen was er een rondgang, met een
fotozoektocht, door de school. Er werden allerlei spelletjes en activiteiten
voorzien om er een leuke dag van te maken. Bedankt aan de collega's, de
ouderraad en alle aanwezigen om van het 
openingsfeest een succes te maken!! 

SPORTDAG   
In de week van 20/06/2022
vindt de sportdag plaats voor
de lagere school. In
samenwerking met Klimop, 
De Verrekijker, de gemeente
Ravels en heel wat sportclubs
gaan wij een leuke en sportieve
dag organiseren voor de
kinderen. 
Dinsdag 28/06/2022 is het
sportdag voor onze kleuters.
Deze dag vindt gewoon plaats
op school. 

SCHOOLREIS LS  
De kinderen van de lagere
school gaan dinsdag
28/06/2022 op schoolreis. 
De kinderen van L1 en L2 gaan
naar attractiepark Dippiedoe in
Best. De leerlingen van L3 en
L4 bezoeken Toverland in
Sevenum. De jongens en
meisjes van L5 en L6 gaan naar
de Efteling in Kaatsheuvel.

OVSG- TOETS 
Van maandag 20/06/2022 tot en met woensdag 22/06/2022 worden in het
6de leerjaar OVSG-toetsen afgenomen. De OVSG-toets is een proef voor de
leerlingen en is methode-onafhankelijk. Zij is gebaseerd op de leerplannen
van OVSG en toetst alle leergebieden en domeinen van de basisschool. Dit
gebeurt aan de hand van schriftelijke en praktische proeven. De OVSG-
toets is ook een instrument waarmee de scholen hun onderwijskwaliteit
kunnen bewaken. De overheid geeft elke school de opdracht om de
opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken.
Door jaarlijks de schoolresultaten van de OVSG-toets te analyseren, kan de
school nagaan of zij met de leerplannen van OVSG erin slaagt om met de
leerlingen de doelen te bereiken.
Aan de hand van de resultaten van de OVSG-toets, kan de school zich een
beeld vormen van hun werking. Er wordt bewust over ‘school’ gesproken
en niet over het ‘6de leerjaar’. Men oogst in het 6de leerjaar wat er in de
voorgaande jaren werd gezaaid. Vanaf het 1ste leerjaar wordt de basis al
gelegd. Daarom is het niet zinvol dat de leerlingen van het 6de leerjaar
oefenen voor de OVSG-toets! De OVSG-toets is één element van de globale
beoordeling van de leerling op het einde van de basisschool in functie van
de oriëntering naar het secundair onderwijs. Er wordt ook naar de
schooleigen resultaten gekeken.

Winaars fotozoektocht: 
Sepp Vervecken - K1B
Rachid Habibi - L4A
Rik Nuyens - L1A

Winnaar ringwerpen en sjoelen: 
Andreas Hoskens - L6B 

De winnaar hebben hun prijs, een filmticket, al 
in ontvangst mogen nemen. Proficiat! 


