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SCHOLENBEURS 

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

FAMILIEONTBIJT
Het familieontbijt dat gepland

stond op zondag 05/02/2023 gaat
niet door. In de plaats daarvan zal

de ouderraad ontbijtboxen
aanbieden op zondag 19/03/2023. 

Via het ouderplatform zullen
jullie tijdig hierover meer

informatie krijgen. 

KROKUSVAKANTIE
Van zaterdag 18/02/2023 tot en
met zondag 26/02/2023 is het

krokusvakantie. De school is dan
gesloten. De gemeente Ravels
organiseert in die week ook

allerlei activiteiten. Meer info
vind je op:

www.uitinravels.be/krokus

INSTAPDAG
Woensdag 01/02/2023 en

maandag 27/02/2023 zijn nieuwe
instapdagen voor kleuters. Er

zullen 6 nieuwe kleuters starten
bij juf Jasmine.

Woensdag 15/02/2023 mogen de
kleuters die na de vakantie starten
al eens een kijkje komen nemen. 

Om de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders goed te
begeleiden bij de overstap naar het secundair onderwijs,
organiseren de secundaire scholen uit de regio en het CLB een
scholenbeurs. Deze gaat door in de grote hal van Thomas More op
Campus Blairon in Turnhout op vrijdag 10/02/2023 van 15.30 tot
20.00u en op zaterdag 11/02/2022 van 09.00 tot 13.00u. Op deze
beurs vind je alle scholen van Turnhout en Arendonk. Je kan bij hen
terecht voor meer info over de studierichtingen en de werking van
de school. Ook het CLB vind je terug op de scholenbeurs. Bij hen
kan je ook terecht bij vragen omtrent de studiekeuze van je kind. 
Het is zeker de moeite om samen met je kind een bezoekje te
brengen aan de scholenbeurs.
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Steeds meer mensen zetten zich in voor
een gezonder klimaat. En dat mag gezien
worden! Dikketruiendag wordt
#iktrekhetmijaan, want wat we zelf kunnen
doen voor het klimaat, gaat zoveel verder
dan een dikke trui aantrekken en de
verwarming lager zetten. Op school
ondernemen we al acties voor een beter
klimaat. Omdat we het ons aantrekken, die
klimaatverandering. Ook donderdag
09/02/2023 zetten we het klimaat in de
kijker!

#IKTREKHETMIJAAN  
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1STE LEERJAAR

Helena
Suus
Lien

1
2

110 cm
105 cm 

4DE LEERJAAR

2DE LEERJAAR
1
2

Amber 
Liss
Janne
Asya
Selena
Merlijne
Emely

105 cm
100 cm

3DE LEERJAAR

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

UITSLAG HOOGSPRINGEN   

LETTERFEEST 

In het 1ste leerjaar was het
feest! Onze jongens en
meisjes leerden alle letters
en dat moest gevierd
worden. Er werden heel
leuke activiteiten gedaan:
een letterzoektocht, het
versieren van een
letterpotje, ... en dat
allemaal met de alfapet
op het hoofd! De jongens
en meisjes genoten van
dit feest. En bij een feest
horen natuurlijk ook
allerlei lekkere dingen!

CARNAVAL 
Vrijdag 17/02/2023 vieren we
carnaval op school. De
kinderen mogen die dag
allemaal verkleed naar school
komen. De ouderraad
trakteert die middag met
frietjes aan alle kinderen van
onze school. 

Azra
Huda
Nore
Ines
Hannelore
Zara
Nine
Ellis 

1
2

75 cm
70 cm 

Tijn
Daan
Joep
Mylo 

1
2

85 cm
75 cm

85 cm
80 cm

1

2

Esila 
Lana
Line

Axl
Aronas
Viktor 

1
2

100 cm
95 cm

1
2

105 cm
100 cm 

Sam
Mathijs 

1
2

110 cm

105 cm

5DE LEERJAAR

Nienke
Zoë
Nore
Maud 

1 110 cm Mun Mun
Ruben
Joren
Elijah
Jenne
Nolan
Willem
Vic D.B.

1
2
3

118 cm
115 cm
110 cm 

6DE LEERJAAR

Mirte
Marwa
Indy 

1
2
3

127 cm
115 cm
110 cm

Maxime
Willem
Nand
Senne 

1
2
3

124 cm
121 cm
118 cm 

De leerlingen van de lagere
school oefenden allemaal de
busevacuatie. Het is belangrijk
dat zij weten hoe ze op een
snelle en veilige manier de
bus kunnen verlaten bij een
ongeval. Het is de bedoeling
dat dit een automatisme
wordt en alle klassen oefenen
dit ook nog eens op de echte
bus wanneer ze gaan
zwemmen. 

BUSEVACUATIE

Milo
Vic E.
Casper
Sid 

PROJECT WANNES
In de kleuterschool staat deze week Wannes in
de kijker. Wannes leert onze kleuters sociale
vaardigheden: wat is respect, welke afspraken
zijn er, hoe omgaan met gevoelens, iedereen is
anders, en nog zoveel meer. Elke dag starten
we met het schoollied, gevolgd door een
toneeltje. In de kleine wereld, daar moet je zijn!    

STICKERS ZESPRI

Mogen wij aan onze
(groot)ouders vragen om de
parkeerplaatsen voor
mindervaliden op de parking
aan De Wouwer niet te
gebruiken? Enkel personen
met een
invalidenparkeerkaart mogen
gebruik maken van deze
plaatsen. Dankjewel.

PARKEERPLAATS 

Bedankt aan iedereen die de
stickers van Zespri gespaard
heeft. Onze spaarkaarten zijn
vol dus we hebben geen
stickers meer nodig. 


