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INFOAVOND KS 
Maandag 5 september 2022 is het
infoavond voor de ouders van de
kleuters. De avond start met een

algemeen gedeelte in de grote hal
van de lagere school. Op volgende

momenten worden jullie
verwacht:

       - 19.00u: ouders KPA en K1
       - 19.30u: ouders K2 en K3 

INFOAVOND LS
Woensdag 07/09 is het infoavond
voor ouders van kinderen van de
lagere school. De avond start met
een algemeen gedeelte in de grote

hal van de lagere school. Jullie
worden verwacht op:

        - 18.30u: ouders L5 en L6
        - 19.15u: ouders L3 en L4
        - 20.00u: ouders L1 en L2

Welkom op onze school!
De juffen en meesters staan
al klaar om alle kinderen
met open armen te
verwelkomen. De
schoolpoorten gaan weer
open en de kinderen
komen, soms aarzelend, de
speelplaats opgelopen. De
geluiden van de spelende
kinderen maken ons blij.
Wij wensen alle kinderen
heel veel succes! 
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LEERLINGENAANTAL
Op 1 september telde onze school
183 kleuters en 278 leerlingen in

de lagere school. Een totale
schoolbevolking van 461

kinderen. Vorig schooljaar waren
er 179 kleuters en 269 leerlingen
van de lagere school. Een totaal
van 448 kinderen. Zowel in de

kleuterschool als de lagere school
neemt het aantal toe. 
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PERSONEELSLIJST  AFWEZIGHEDEN
In de lagere school moeten afwezigheden gemotiveerd
worden met een verklaring van de ouders of na 3
opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid door een medisch
attest. De leerlingen krijgen een formulier met
afwezigheidsbriefjes.Voor een korte afwezigheid wegens
ziekte mogen ouders hoogstens 4x per jaar en voor ten
hoogste 3 opéénvolgende kalenderdagen zelf een 
afwezigheidsbericht invullen en ondertekenen.

CONTROLEFICHE  

Alle leerlingen hebben een controlefiche mee naar huis
gekregen. Gelieve deze goed na te kijken en eventuele
veranderingen aan te passen. Deze fiches moeten
gehandtekend mee terug naar school gegeven worden. 

KLEUTERSCHOOL
KPA - Lisy Van der Moeren                           
K1A - Elke Verheyen
K1B - Sabine Noeyens - Hilde Bols
K1C - Ella Severijns - Sanne Janssen
K2A - Leen Broeckx - Carolien Mertens
K2B - Tinne Rijkers - Jasmine Mermans 
K3A - Leen Willems
K3B - Nore Van Riel - Sanne Janssen
K3C - Ria Vermeiren
Kleuterturnen - Mies Leemans 
Zorgcoördinator - Hild Van de Pol
Zorgleerkracht - Greet Van Gestel
Zorgleerkracht - Jasmine Mermans
Zorgleerkracht - Carolien Mertens
Zorgleerkracht - Sanne Janssen 
Kinderverzorging - Jennie Buelens
Kinderverzorging - Jenthe Blockx
Kinderverzorging - Veerle Lavrijsen
Lerarenplatform KS - Sanne Janssen 

LAGERE SCHOOL 
L1A - Karin Luyts - Kelly Van Rooy
L1B - Jan Pelckmans
L1C - Kelly Van Rooy
L2A - Ine Bauweraerts
L2B - Els Cornelissen
L3A - Wendy Beyens
L3B - Stien Swannet - Ine Van den Borne
L3C - Ine Van den Borne
L4A - Martine Spoormans - Hanne-Lore Everaert
L4B - Hilde Van Accom - Sanne Bax
L5A - An Matthys - Suzanne Nooyens
L5B - Stijn Vrijsen
L5C - Suzanne Nooyens
L6A - Luc De Kinderen
L6B - Igna Verheyen - Ann Van Der Voort 
Zorgcoördinator - Christel Cornelissen
Zorgleerkracht - Sanne Bax
Zorgleerkracht - Hanne-Lore Everaert 
Turnleerkracht - Sander De Witte
muziekleerkracht - Griet Meeusen
Rooms-katholieke godsdienst - Evelien Hermans
NC-zedenleer - Caroline Huygaerts
Islamitische godsdienst - Maryah Schreuders
Lerarenplatform LS - Hanne-Lore Everaert

ONDERSTEUNING
Stafmedewerker - Floor Leemans
Secretariaat - Floor Leemans
Secretariaat - Gerda Evers
Secretariaat - Vera Nys
Beleidsondersteuner - Hild Van de Pol
Beleidsondersteuner - Sander De Witte
Beleidsondersteuner - Ann Van Der Voort
ICT-coördinator - Tim Van Sweevelt
Directie - Ann Van Vugt

JONGERENCROSS
Op dinsdag 20/09/2022 organiseert de gemeentelijke
sportraad en de gemeentelijke sportdienst op de terreinen
van FC Unitas (Broekstraat, 2380 Ravels-Eel) een
jongerencross voor de leerlingen van de lagere school. Voor
de leerlingen van het 1ste t/m het 3de leerjaar zijn bussen
geregeld. De andere leerlingen maken de verplaatsing met
de fiets. Natuurlijk mogen ouders, grootouders en
sympathisanten komen supporteren. Een brief met de
planning en afstanden zal nog bezorgd worden. Hopelijk
lopen onze leerlingen weer heel hard en brengen ze de
wisselbeker mee naar de school. Wij duimen alvast!

FRUITPROJECT 
Woensdag 07/09/2022 gaat het fruitproject 'Oog voor
Lekkers' van start. Het fruitteam helpt ons en bezorgt alle
kinderen een stuk fruit of groente. We hebben een
fruitsubsidie aangevraagd. Voortaan krijgen we van de
Vlaamse overheid € 3,00 per kind voor 1 portie
fruit/groente per week gedurende 20 weken. Het
schoolbestuur, de gemeente Ravels, sponsort ook € 2,00
per kind. De ouderraad betaalt een groot deel van de
kosten, zodat de ouders voor het fruitproject dit schooljaar
niets moeten betalen. Dankjewel ouderraad, gemeente
Ravels en Vlaamse overheid.

OPVANG

De opvang is er voor ouders die moeten gaan werken en
geen opvang voor hun kinderen hebben. Het is geen
goedkope babysit. Maak hier geen misbruik van.
In de opvang kunnen kinderen hun huiswerk maken,
maar het is niet de taak van de opvang om er voor te
zorgen dat het huiswerk af is. Opvang is geen
huiswerkbegeleiding.
Haal je kinderen op tijd op, ten laatste 17.30u. De
begeleiders willen ook graag op tijd bij hun familie zijn.
Dankjewel!

Elke morgen vanaf 07.00u tot 08.30u is er in de refter van
de kleuterschool opvang voorzien. Daarna gaan de
kinderen naar de speelplaats. ’s Avonds kunnen de kinderen
tot 17.30u in de nabewaking blijven. Op woensdagmiddag
en namiddag is er geen opvang! Let op:


