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INSTAPPERS
Na de kerstvakantie is er een
instapmoment voor nieuwe

kleuters. Bij juf Lisy starten er 2
nieuwe kleuters en juf Jasmine

mag 8 kleuters verwelkomen. Wij
wensen hen veel succes en een
goede start in de kleine wereld.

BESTE WENSEN 
Wij wensen jullie warmte, liefde,
licht en een lach op jullie gezicht.
We wensen jullie rust en energie

en een klein snufje magie.
Dat wonderen bestaan en 
dat nare dingen overgaan!

Het team van de kleine wereld

KWB Ravels nodigde alle
klassen uit om de kerststal te
bezoeken. Elke klas wandelde
naar de kerststal om daar een
kijkje te nemen. Nadien kreeg
iedereen nog een warme
chocomelk. Mmm, dat was
lekker! Dankjewel KWB
Ravels! Tot volgend jaar!

NR. 5
JANUARI 2023

1
-Kerstvakantie
-Nieuwjaar

2
-Kerstvakantie

3
-Kerstvakantie

4
-Kerstvakantie

5
-Kerstvakantie

6
-Kerstvakantie
-Driekoningen

7
-Kerstvakantie

8
-Kerstvakantie

9
-Start school
-KP Instapdag
-K1 CLB

10
-L1 CLB 

11
-Kriebel-controle
-Infoavond
instappers

12 13
-L3 Suske- en
Wiskemuseum 

14 15

16
-K1 CLB

17
-L1 CLB

18 19
-Ouderraad

20
-OR Glow in the
dark

21 22

23 24 25
-Kriebel-controle
-L3-4 Trefbal 

26
-K1 CLB
-L6 Bezoek Sint-
Claracollege

27 2928

WELKOM
Maandag 9 januari 2023 is de

kerstvakantie gedaan. Na al het
feesten en eten zien we onze

kinderen graag terug op school
voor de start van het tweede

trimester.
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POËZIEWEEK 2022

VRIJE DAG

SCHEPEN VAN ONDERWIJS  
Onze Schepen van Onderwijs Carine Couwenberg heeft, na bijna 20 jaar als
schepen, beslist om een andere weg in te slaan. Vanaf 09/01/2023 worden haar
bevoegdheden overgenomen door Hans Heylen. Wij willen Carine heel hard
bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren en ook voor haar
jarenlange inzet en steun binnen het onderwijs. Via deze weg willen we Hans
Heylen graag verwelkomen als schepen van onderwijs.  

Maandag 30/01/2023 is het
een facultatieve verlofdag
voor alle kinderen en
leerkrachten van onze school.
Die dag is de school gesloten
en genieten wij allemaal van
een lang weekend.

KRIEBELTEAM

Op woensdag 11/01/2023 komt
het kriebelteam langs om alle
kinderen te controleren op
luizen of neten. Het is
gemakkelijk als er die dag geen
gel in de haren van de
kinderen zitten en er geen
moeilijke kapsels zijn.
Woensdag 25/01/2023 is er een
hercontrole voorzien.

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Dit jaar
start de poëzieweek op donderdag 26/01/2023. Het thema van dit jaar is
vriendschap. Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven,
inspireren. Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en worden. Ook
poëzie kan je vriend zijn. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te
delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen woorden
hebt. Poëzieweek 2023 viert de vriendschap in al zijn facetten: de vriendschap
met de buren in de straat of met pennenvrienden ver weg, de vriendschap van
lang geleden of van vorige week op een zonnig terras. De vriendschap tussen
oud en jong en met alle kleuren van de regenboog. Poëzie maakt belangrijke
momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. Op school zal tijdens
deze dagen poëzie in de kijker worden gezet. 

INFOAVOND 

Woensdag 11/01/23 om 18.00u
nodigen wij alle ouders uit van
kleuters die instappen tussen
januari en juni 2023 voor een
infoavond op school. De
kleuterjuf geeft uitleg over de
werking van de klas en de
schoolafspraken.

GLOW IN THE DARK   
Om de lange donkere avonden op te fleuren organiseert de ouderraad een glow-in-the-dark-feestje voor de kinderen
van de lagere school op vrijdag 20 januari van 18.00 tot 20.00u. We kunnen nog niet alles verklappen, maar het
belooft weer een gezellige avond te worden vol met lichtgevende spellen. Kinderen die van lasergamen houden,
moeten zeker even komen kijken! Inkom is gratis. De locatie volgt nog. Ouders kunnen gezellig bijkletsen aan de bar. 
Denk eraan: ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens buitenschoolse activiteiten. Meer info
volgt nog via het ouderplatform en/of facebook. Bij slecht weer kan de activiteit geannuleerd of verplaatst worden. 


