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11-09-2017
16.00u
Personeelsvergadering kleuter- en lagere school
13-09-2017
VM
BIB: 2H-3B-3C
13-09-2017
VM
'Toon je sportclub @ school' (zie artikel elders in deze nieuwsbrief)
13-09-2017
VM
Kriebelteam kleuters, dus géén gel, vlechtjes enz. in de haren
18-09-2017
NM
2H bezoekt Appelbedrijf Roes
20-09-2017
VM
Hercontrole luizen door kriebelteam
20-09-2017
VM
BIB: 4E-5H-6H
20-09-2017
20.00u
Ouderraad- Nieuwe leden steeds welkom!
21-09-2017
Car Free Day (personeel)
22-09-2017
Dag van de beleidsondersteuner
22-09-2017
Hele dag
Strapdag (zie artikel elders in deze nieuwsbrief)
22-09-2017
16.00u
Typles
Maandag 25-09-2017 Kleuter- en lagere school - hele dag vrijaf wegens Pedagogische studiedag

Bijscholingen
Donderdag 14 september 2017
Donderdag 21 september 2017

Christel van Beek en Maria Mertens
Maryah Schreuders

Startvergadering SVS
Polarisering in de samenleving

Algemeen
Begin school
De school is weer gestart. We willen de ouders er op attent maken dat we de kinderen
niet vroeger dan een kwartier voor het aanvangsuur van de school verwachten,
’s morgens om 8.30u en ’s middags om 13.00u. Kinderen die toch vroeger aanwezig zijn,
worden in de voorbewaking of tijdens de middag opgevangen. De prijs van de voor- en
nabewaking bedraagt €0,40 per begonnen kwartier. Tijdens de middag is dit een
eenmalige kost van €0,40. Dit komt op de schoolrekening!
Rechtzetting
De prijs van een nieuw fluohesje bedraagt 3.60 euro i.p.v. 3.00 euro, zoals eerder vermeld op de bestelbriefjes.
Onze excuses hiervoor.
Alvast te noteren in uw agenda!
Maandag 25 september 2017 hele dag vrijaf voor kleuters en leerlingen van de lagere school wegens Pedagogische
studiedag.
Wijziging datum 2de Pedagogische studiedag
De datum van de 2de Pedagogische studiedag is gewijzigd nl. 28 februari 2018 wordt 21 februari 2018. Dus alle kinderen
hebben vrijaf op woensdag 21 februari 2018.
Fruitproject
We willen via deze weg een dankwoord richten aan de Ouderraad.
Tot vorig schooljaar kregen we voor ons wekelijkse fruitbedeling subsidies van Europa maar vanaf nu helaas niet meer.
Voor ons fruit krijgen we nog wel subsidie van de gemeente Ravels, waarvoor dank! De Ouderraad is bereid om voor dit
schooljaar het overige bij te passen. Hiervoor willen wij de Ouderraad hartelijk danken!

Sporters beleven meer
Beweging en sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl. Daarom zetten wij alle sporten graag in de kijker !
Op woensdag 13 september 2017 heeft de 6de editie plaats van de actie 'Toon je sportclub @ school'. Wij roepen dan
ook al onze leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.
Wie sport maakt immers meer mee. Het is dan ook het ideale moment om onze leerlingen te laten vertellen over hun
mooiste sportmoment en zo ambassadeur te worden voor hun sport op school.

Kriebelteam
Ons Kriebelteam heeft woensdag 6 september 2017 de kinderen van de lagere school gecontroleerd
op luizen. Wegens tijdgebrek komen de kleuters volgende week woensdag 13 september 2017 aan de
beurt. Woensdag 20 september 2017 is er een hercontrole.
Dit schooljaar staat een team van 12 leden klaar voor deze taak. De controle zal elke woensdag na een
vakantie (van minstens een week) doorgaan.
Aangezien dit team niet altijd volledig aanwezig kan zijn, doen we graag een oproep om je hierbij aan te sluiten. We
kunnen uw hulp goed gebruiken. Indien je interesse hebt, kan je je aanmelden bij juf Anit, anita.de.bont@deverrekijker.be.

Strapdag op vrijdag 22 september 2017!!
Op vrijdag 22 september 2017 neemt onze school deel aan de STRAPDAG.
Die dag worden alle scholen, kinderen en ouders aangemoedigd om zich
op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen.
Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht!
Zo willen we voor minder auto’s aan de schoolpoorten en in de schoolomgeving zorgen. Het is goed voor de veiligheid
van iedereen, goed voor het milieu en het is bovendien gezond voor je kind!
Gedurende deze Strapdag organiseert onze school verschillende activiteiten:
 Alle kinderen komen die dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school of al carpoolend.
 Ze mogen een step, een skateboard, inline skates, waveboard mee naar school brengen. (geen go-cart of
tractor!) Dit alles met de nodige bescherming!
 De kinderen mogen er tijdens alle speeltijden en de middag op een deel van de speelplaats mee rijden.
 Ook gaan we wandelen. Trek dus je beste WANDELSCHOENEN aan!
 Natuurlijk vergeten we niet onze fluohesjes en ev. een fietshelm!
De gemeente organiseert een dag eerder nl. op 21 september 2017 een
Carfreeday. Dit is een speciale actie om alle medewerkers te stimuleren om op die
dag duurzaam te pendelen. Deze actie kadert in de uitvoering van het
klimaatactieplan.

Parkeren
Op de drukke momenten is parkeren niet altijd evident in onze schoolomgeving. Hierbij geven wij jullie graag mee dat
parkeren voor het gemeentehuis ( aan de Koning Albertstraat ) ook toegestaan is op de drukke schoolmomenten.
U heeft dus de keuze uit: de parking van het Molenslop, aan het gemeentehuis en in de Gemeentelaan.
Nog een extra en betere tip ! Neem de fiets of kom te voet, je wint er heel wat mee !
 extra lichaamsbeweging
 een frisse neus 's morgens
 ontspanning
 een betere luchtkwaliteit
Denk ook aan de fluohesjes en een helm.
Zo zorgen we samen voor de veiligheid van jullie kinderen.

Familienieuws
Op 29 juli 2017 is dhr. H. Meeuwis overleden, vader van Véronique (helper bij de kleuters).
Op 19 augustus 2017 is mevr. Schreuders overleden, moeder van juf Maryah (godsdienst Islam).
Wij wensen de families veel sterkte bij dit verlies.
Op 20 juli 2017 is juf Isabelle bevallen van Lode. Lode woog bij de geboorte 3,265 kg en was 47 cm lang. Proficiat Isabelle
en Nick!
Op 18 augustus is Alies geboren, dochtertje van juf Marjolein en Tom. Alies woog bij de geboorte 2,890 kg en was 49 cm
lang. Ook aan juf Marjolein en Tom een dikke proficiat!
Wij wensen hen beiden veel geluk met de baby’s!
Ouderraad
Ouders van kinderen van onze school kunnen zich telkens in het begin van elk schooljaar kandidaat stellen om lid te
worden van de Ouderraad. Uw kind krijgt vandaag een brief met meer info mee.
Studietoelagen
Elk schooljaar kunnen de studietoelagen worden aangevraagd. Wie de afgelopen jaren een toelage kreeg, moet geen
nieuwe aanvraag indienen. De dienst studietoelagen schrijft de ouders automatisch aan. Voor nieuwe aanvragen kom
gerust even langs! We helpen u graag om alles mee in te vullen of kijk op www.studietoelagen.be.
Zwemmen-Waterwratjes
In principe mag een kind met waterwratjes gaan zwemmen, maar is lichamelijk contact
met andere kinderen niet toegelaten vanwege erg besmettelijk. Ook het gebruik van
dezelfde handdoek is ten strengste verboden.
Daarom nemen we als school het standpunt in om niet mee te zwemmen ondanks het feit
dat dokters vaak zeggen dat zwemmen met waterwratjes wel kan. We vermoeden
namelijk dat kinderen tijdens het schoolzwemmen wel eens met elkaar in contact komen,
al is het misschien onbewust.

Kleuterschool
Kleuterturnen
Beste ouders
Onze kleuters mogen voor hun turnuren ook gebruik maken van de sportzalen naast De Verrekijker. Hiervoor hebben ze
reeds bijna allemaal al goede turnpantoffels. Omdat zij geen specifieke turnkleding dragen, willen we even de aandacht
vestigen op het volgende: ook de kleuters klimmen, klauteren,… op de aanwezige toestellen. Zorg daarom die dag voor
eenvoudige, makkelijke kleding voor uw kind. Jurken, broeken, truien… met lintjes, strikjes… kunnen gevaarlijke situaties
opleveren. Daarom vermijden we deze dag best zo’n kleding.
Dank u voor de medewerking. Het gaat over de veiligheid van uw kleuter.
Juf. Mandy en juf. Maria

Lagere school
Meebrengen
2H: bezoekt op maandag 18 september 2017 appelbedrijf Roes in Oud-Turnhout. Graag aangepaste kledij aandoen en
laarzen in een zak meebrengen.
Afwezigheden
Mogen wij u er op attent maken dat op reis gaan tijdens het schooljaar voor kinderen van de lagere school een
onwettige afwezigheid is. De school moet dit onmiddellijk melden aan de bevoegde inspectie. Afwezigheden moeten
steeds gemotiveerd worden met een verklaring van de ouders of na 3 opeenvolgende kalenderdagen met een medisch
attest of doktersbriefje.
Niet-wettige afwezigheden
De school dient het CLB en het Ministerie van Onderwijs te verwittigen wanneer een leerling van de lagere school
5 halve dagen problematisch of niet-gewettigd afwezig is.

