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TELLING 
Op dit moment tellen wij in de
kleuterschool 213 kleuters en in
de lagere school 284 leerlingen.

Dat maakt dat we nu elke dag 497
kinderen in de kleine wereld

onderwijzen. Bedankt allemaal
voor het vertrouwen in onze

school! 

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

KIJKDAG
De kijkdag voor nieuwe

instappers vindt plaats op
woensdag 22/03/2023 om 11.00u. 

De ouders en kleuters die na de
paasvakantie en Hemelvaart

instappen, worden uitgenodigd
om in de klas van juf Jasmine te

komen kijken.

Dit schooljaar staat 'ons dorp' centraal. De kinderen
kunnen sterren verdienen door allerlei opdrachten
uit te voeren. Zo maakten de kinderen al een
wandeling om Ravelse pieren te zoeken en zorgden
ze voor complimenten voor verschillende
inwoners.
Om de derde ster te krijgen, werden de klassen
uitgedaagd om verschillende Ravelse bedrijven te
bezoeken. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen deed zijn
best om ergens op bezoek te gaan. Op onze
Facebookpagina heb je al foto's zien voorbij komen.
We willen hierbij dan ook alle bedrijven bedanken
voor hun gastvrijheid.
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Op vrijdag 24 maart 2023 is het
pedagogische studiedag voor de

leerkrachten. 
De kinderen hebben dan

allemaal vrijaf. Er wordt geen
opvang voorzien. 

'T REFPUNT 
Omdat de refter van de lagere school
niet gebruikt wordt als eetzaal maar
als polyvalente ruimte, waren we op
zoek naar een nieuwe naam. Er werd
aan de kinderen vanaf L3 gevraagd
om na te denken over een geschikte
naam. We hebben veel voorstellen
gekregen. Hieruit werden de meest
gepaste namen gekozen en de
leerkrachten brachten hun stem uit.
Zo kwam 't Refpunt uit de bus. Lucie
uit klas L3A bedacht deze naam. Zij
kreeg een cadeaubon van Raf en Otje.
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FAMILIEONTBIJT 
RAPPORTEN 

HET KLEINE WERELD LIED
Refrein:

Hier bij ons in ons schooltje, daar moet je zijn!
Ik wil je leren kennen, is je naam Jeroen of Carolijn?

In ‘de kleine wereld’, daar moet je zijn!
Je bent hier altijd welkom, al ben je groot of klein.

 
Kind’ren graag naar school toe gaan, dat is bij ons voornaam.

De juffen en de meesters, die werken daar ook aan!
Speeltuin, leren, lesje Frans… het hoort er allemaal bij,

dus kom zing mee en sluit maar aan in onze vriendenrij!
Refrein

 
Het pesten gooien we overboord, dat is iets wat niet hoort.

We willen elkaar goed verstaan, we werken er ook aan.
Gaat het soms toch eens even fout, de juf die staat al klaar:

Een gesprekje of een schouderklop, ze krijgt het voor mekaar!

Woensdag 15/03/2023 krijgen
de leerlingen van de lagere
school het 2de rapport van dit
schooljaar. Voor de leerlingen
en de ouders is het rapport
een belangrijke aanwijzing in
verband met de gemaakte
vorderingen of eventuele
tekorten. Toetsen, rapporten,
punten en beoordelingen
moeten een duidelijk beeld
geven van de ontwikkeling
van de kinderen en deze
kunnen het best worden
toegelicht tijdens een gesprek.
De oudercontacten voor de
lagere school worden op
woensdag 15/03/2023 en
donderdag 16/03/2023
gepland. Eind deze week
ontvangen jullie een
inschrijvingslink. 

OUDERCONTACTEN 

De oudercontacten voor de
kleuterschool staan gepland in
de maand maart. Jullie
hebben allemaal al een
uitnodiging tot inschrijving
ontvangen. Vergeet deze niet
tijdig in te vullen. Tijdens dit
oudercontact wordt de
algemene ontwikkeling van
jullie kleuter besproken.
Het is daarom belangrijk om
zeker aanwezig te zijn. 

De ouderraad wil dit jaar opnieuw de papa's in het zonnetje zetten en
voorzien met vaderdag op zondag 19/03/2023 een ontbijtbox. In deze box
vind je broodjes, verschillende soorten beleg, fruit, drinken (fruitsap), iets
lekkers en een verrassing. Voor de kinderen is er ook een box. Dus aarzel
niet langer en bestel een box voor je hele familie. Je kan bestellen via het
ouderplatform en betalen tot en met 10/03/2023. De bestelling kunnen
afgehaald worden op zondag 19/03/2023 tussen 08.30u en 10.00u in 
't Refpunt van de school.

POORT KLOOSTERSTRAAT 
De poort tussen gemeenschapscentrum De Wouwer en de sporthal van de
lagere school is GEEN ingang voor ouders en kinderen. We kunnen deze
poort niet sluiten want die ingang is voorzien voor leveranciers voor de
school en De Wouwer. 's Morgens kunnen de kleuters afgezet worden aan
de poort aan de kleuterschool, kinderen van de lagere school gebruiken de
schoolpoort in de Sint-Servaasstraat of de Kloosterstraat. 
Wanneer je tijdens de schooluren op school moet zijn, kom je via de
ingang in de Sint-Servaasstraat waar je aan de poort aanbelt. De
secretariaatsmedewerkers zullen je dan binnenlaten. We houden graag een
overzicht van de mensen die in onze school zijn. 
Dankjewel voor jullie medewerking! 

JEUGDBOEKENMAAND 
Jeugdboekenmaand 2023 heeft aandacht
voor geluk in de brede zin van het woord. We
hebben het over je hobby's, passies, vrienden
en andere zaken waar je gelukkig van wordt.
Maar ook over de dagen dat je minder blij
bent en je je angstig of eenzaam voelt.
Tijdens deze maand zetten wij als school
boeken nog meer in de kijker en worden er
allerlei activiteiten voorzien in de klas en
tijdens de middagen. 
Wisten jullie dat kinderen die minimaal 15
minuten per dag lezen, per jaar 1.146.000
woorden lezen! Lezen is dus heel belangrijk,
niet enkel op school maar ook thuis. Maak
elke dag 15 minuten vrij om samen met je
kind te lezen of voor te lezen.


