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-OR Halloween-
        activiteit

OKTOBER 2022

KWARTIERMAKERS

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

KIJKDAG
De kijkdag voor nieuwe kleuters

vindt plaats op woensdag
26/10/2022 om 11.00u. 

De ouders en hun kleuter worden
uitgenodigd om de werking van
de instapklas te leren kennen. De

kleuters die zijn ingeschreven,
ontvangen een uitnodiging.

GROOTOUDERFEEST

 Op 14 oktober 2022 staat het
grootouderfeest op de kalender.
We verwelkomen die dag graag

de grootouders van onze kleuters
voor een spetterend feest in GC

De Wouwer. Jullie ontvangen
hiervoor via het ouderplatform

nog een uitnodiging. 

Onze school is vanaf begin september gestart met het leesproject
'Kwartiermakers'. Alle kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar
krijgen elke dag een kwartier de tijd om vrij te lezen. In het 1ste leerjaar
starten we met voorlezen. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere
woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de
opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien
ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter
ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal belang. Ondersteun onze school
met kwartiermakers: lees ook thuis elke dag een kwartier met je kind!
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-L1 Boshuis

4
-K2 Dierenweelde
-L2 Boshuis

5
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-KPA Kijkdag 
         nieuwe  
         instappers

Een kind moet 2,5 jaar oud zijn
om te starten op school. Deze

kleuters kunnen instappen op: 
 - maandag 07/11/2022 
 - maandag 09/01/2023
 - woensdag 01/02/2023
 - maandag 27/02/2023
 - maandag 17/04/2023
 - maandag 22/05/2023 

 

28
-OR Halloween-
        activiteit

29
-Herfstvakantie

INSTAPDATA

30
-Herfstvakantie
-Einde zomertijd

31
-Herfstvakantie
-VRIJAF



Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert onze ouderraad ook
dit jaar weer Halloween. Op donderdag 27/10/2022 is er een (vriendelijke)
spooktocht voor jong en oud. Er zijn verschillende spellen in een
Halloween-jasje en uiteraard is er een bar voor een drankje en lekkers voor
de kinderen.
Op vrijdag 28/10/2022 organiseert de ouderraad een extra (enge)
spooktocht voor de oudere kinderen (advies vanaf L3 - inschrijving volgt
later). Wie is er niet bang en durft er mee te gaan?
ENTREE IS GRATIS.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen om twee
fantastische avonden te organiseren. Mail naar ouderraad@gbsravels.be.

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

HALLOWEENACTIVITEIT VAKANTIE
Van zaterdag 29/10/2022 tot en
met zondag 06/11/2022 is het
herfstvakantie. De eerste 2 
maanden van het nieuwe
schooljaar zitten erop. Tijd om
een weekje lekker te genieten
van de vakantie! Maandag
07/11/2022 verwachten we
iedereen weer terug.

BIKE2SCHOOL
Wist je dat het Bike2school project op 1 september opnieuw
is gestart? Je krijgt dus opnieuw een extra beloning als je met
de fiets, step of te voet naar school komt! Bike2School, want
echte helden fietsen, steppen of stappen naar school! Net
zoals vorig schooljaar, spaar je ‘bucks’ op je eigen
Bike2School-betaalkaart. Bucks is de naam van de digitale
munten die je kan sparen. Die digitale munten op je
betaalkaart kan je uitgeven in een winkel, op de kermis, bij
de gemeente... Kijk snel op www.ravels.be om te kijken waar
je jouw bucks kan uitgeven. Kan ik mijn tag en betaalkaart
hergebruiken? Ja, de tag en betaalkaart die je vorig jaar kreeg
werken nog. Je kan dus gewoon blijven fietsen en bucks
blijven verdienen. Deed je vorig jaar nog niet mee of ben je
de tag of betaalkaart kwijt? Laat dan zeker iets weten aan je
leraar. Dan zorgen we er voor dat je een pakketje met
instructies krijgt en een nieuwe tag en betaalkaart. Op die
manier ben je helemaal klaar om als een echte held naar
school te fietsen, steppen of stappen. Wat zijn de regels?
Elke ochtend dat je fietst, stept of stapt, word je gescand
door de scanner op school. Na 2 ochtenden verdien je een
buck. Maar er zijn ook momenten dat je extra bucks kan
verdienen. Wanneer? Dat kan je terugvinden in de buck-e
app.

PARKEREN
Kom je met de auto naar
school? Je kan parkeren op de
parking aan de kerk, de
parking aan GC De Wouwer of
de parking in de Kloosterstraat. 
Let bij het verlaten van de
parkeerplaats goed op voor de
kinderen. Denk eraan: de ‘park
and ride zone’ is geen parking!

INGANG SCHOOL
De officiële ingang van onze
school bevindt zich in de Sint-
Servaasstraat. Mogen wij
vragen aan ouders om deze
ingang dan ook te gebruiken?
Zo behouden wij een overzicht
van wie er onze school
binnenkomt. De poort tussen
GC De Wouwer en de sporthal
is geen ingang voor ouders. 

Onze ouderraad is een brug tussen de ouders en de school. Ze zijn dan ook
een aanspreekpunt voor alle ouders en leerkrachten. Ze organiseren
activiteiten voor kinderen, (groot)ouders en de gemeenschap. Hiermee
ondersteunen ze de school en de leerkrachten financieel. Als ouderraad
delen ze zich op per activiteit in werkgroepen. Dit maakt dat je niet van
elke activiteit van naald tot draad op de hoogte moet zijn en dat de
verantwoordelijkheden verdeeld worden.

OUDERRAAD

Gedurende het schooljaar zijn er 6
algemene vergaderingen waarin elke
werkgroep zijn activiteit toelicht en waarin
algemene thema's aan bod komen.
De ouderraad is steeds op zoek naar
enthousiaste en gemotiveerde ouders die
de groep willen versterken. Liever helpen
tijdens activiteiten? Ook helpende handen
zijn welkom! 
Voor meer vragen kan je steeds terecht via
mail: ouderraad@gbsravels.be.


