NIEUWSBRIEF
DE VERREKIJKER EN 't KIJKERTJE
Jaargang 26 nummer 2
Datum: 22 september 2017
Tel. 014-40 91 70
www.de-verrekijker.be
info@de-verrekijker.be
Agenda
Maandag 25-09-2017 Kleuter- en lagere school - hele dag vrijaf wegens Pedagogische studiedag
Di
26-09-2017
Hele dag
Scholencross op de terreinen van FC Unitas (Ravels-Eel)
Woe
27-09-2017
VM
BIB Kleuters
Do
28-09-2017
VM
Uitstap naar de groententuin
Woe
4-10-2017
VM
BIB: 2H-3B-3C
Do
5-10-2017
Dag van de leerkracht
Vrij
6-10-2017
16.00u
Typles
Bijscholingen
Maandag 2 oktober 2017
Dinsdag 3 oktober 2017 (VM)
Dinsdag 3 oktober 2017 (NM)
Dinsdag 3 oktober 2017 (VM)
Donderdag 5 oktober 2017

Kaat Dewinter
Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven
Lien Kooremans
Anit De Bont

Leerlingen met CVI in Lager Onderwijs
Bijeenkomst beginnende directies
Datageletterdheid
Datageletterdheid
Investeren in gezondheid loont

Stagiairs
6H

2 oktober 2017

Fien Bark

Algemeen
Jongerencross
Zoals elk jaar zal er weer een jongerencross georganiseerd worden door de gemeentelijke sportraad en de gemeentelijke
sportdienst Ravels. De jongerencross zal dit jaar doorgaan tijdens de 29ste Vlaamse Veldloopweek, nl. op dinsdag 26
september ’17 op de terreinen van FC Unitas (Ravels-Eel), Broekstraat 8.
Uiteraard mogen ouders, grootouders, familie … komen supporteren. Wegens beperkte parkeermogelijkheden
stimuleren we iedereen om met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen.
Indien er nog sportieve (groot)ouders zijn die tijdens de jongerencross willen voorlopen of een handje willen helpen,
mogen ze altijd een seintje geven aan de gemeentelijke sportdienst op het nummer 014 65 41 65 of via mail:
sportdienst@ravels.be.

Ter herinnering:
Er is tot 17.30u nabewaking, uitzonderlijk tot 18.00u mits toestemming van de directie.
Telefoonnummer voor- en nabewaking: 014 40 91 75
Om vergissingen te vermijden, willen we vragen om steeds de naam van uw kind op de brooddoos te vermelden.

Kinderspelen Kermis Weelde Sint Michiel : Ook dit jaar op zaterdag en maandag !
Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook dit jaar ter gelegenheid van de kermis weer de kinderspelen worden georganiseerd.
Op zondag 24 september kan je op de kermis weer terecht in ons kermiscafé, waar je ongetwijfeld nog een oude
bekende zal tegenkomen.
Voor het geval het weer wat slechter is, voorzien we een extra tent, zodat iedereen droog kan zitten.
De kinderspelen zullen gehouden worden op zaterdagnamiddag 23 september en op maandagnamiddag 25 september
telkens om 13h30.
Maandagnamiddag mogen de leerlingen van het zesde leerjaar hun fiets meebrengen.
Ook de kleuters zijn welkom.
De kinderen verzamelen voor het OCMW-gebouw om deel te nemen aan de spelen.
En nu maar hopen op goed weer !
Het kermiscomité.
Familienieuws
Op 14 juli 2017 is Daan geboren, broertje van Febe (2KA).
Sercan (1IK) en Selimham (2KA) kregen er op 16 september 2017 een broertje bij. Zijn naam is Serhan.
Van harte gefeliciteerd en wij wensen de families veel geluk met de baby’s!
Nieuws van de BIB
 Boekenverkoop van zaterdag 30 september t.e.m. 14 oktober 2017, tijdens de openingsuren van de bib.
 Gezocht! Voorleespapa’s voor de voorleesnamiddag op woensdag 22 november 2017 van 14.00u tot 15.00u.

Kleuterschool
Grootouderontbijt
Op woensdag 18 oktober 2017 vindt het grootouderontbijt plaats. De uitnodiging krijgt uw kleuter vandaag mee.
Gelieve de inschrijvingsstrook met gepast geld (in een envelop) ten laatste op vrijdag 29 september 2017 terug aan de
klasjuf te bezorgen. Na deze datum wordt er géén enkele inschrijving meer aanvaard.
Voor ons grootouderontbijt vragen we helpende handen om alles klaar te zetten:
 dinsdagavond 17 oktober om 20 u
 woensdagmorgen 18 oktober om 8.30 u.
Heeft u tijd om mee te komen helpen? Geef een seintje aan de klasjuf!

Beste ouders
De herfst komt eraan dus ook weer tijd voor dichte schoenen. Gelieve de dagen waarop uw kind gaat turnen ervoor te
zorgen dat uw kind schoenen aan heeft die gemakkelijk zijn. Liefst schoenen die uw kind zelf aan en uit kan doen. Wij
helpen natuurlijk met plezier! Maar hoe moeilijker de schoenen aan en uit te krijgen zijn, hoe minder tijd er is om te
turnen.
Alvast bedankt.
juf Maria en juf Mandy

Ter herinnering
 Het schooljaar is nog maar net begonnen en de vieze neusjes zijn er weeral. Mogen we dan ook vragen om uw
kind een stoffen zakdoek (getekend) mee te geven zodat ze kunnen leren hun neus te vegen. Zakdoekjes horen
in de zak en in de jas te zitten, dus niet in de boekentas. Ook geen pakjes papieren zakdoekjes. Dat is voor die
kleine kleuterhandjes heel onhandig.
 In onze fruitpotjes doen we alleen het versneden fruit, dus géén bestek. We eten ons fruit met de handen, dat is
veiliger.
 Voor de namiddag, koekjes zonder papieren verpakking in het doosje of enkel in de papieren verpakking
 Aan onze jas hebben we graag een lusje zodat we zelf de jas aan onze kapstok kunnen ophangen.
Dank voor uw medewerking
de kleuterjuffen

Naar de groententuin
2KA-2KI-2KM: Op donderdagvoormiddag 28 september gaan de kleuters van juf Martine, juf An en juf Ilse naar een
grote groententuin.
Zorgen jullie er voor dat je kleuter die dag degelijke schoenen of laarzen aan heeft, afhankelijk van het weer?
Meebrengen:
2KA-2KI-2KM: De kleuters van juf An, juf Martine en juf Ilse mogen van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober een
knuffel mee naar school brengen. Je kind kiest best een knuffel uit waar hij/zij niet mee gaat slapen, want knuffel mag
een ganse week meespelen op school.
Schrijven jullie er duidelijk je naam van je kind op, zodat hij zeker terug bij zijn juiste baasje komt?
Alle kleuters: Naar jaarlijkse gewoonte maken we ook dit jaar weer onze overheerlijke pompoenensoep. Op woensdag
27 september mogen alle kleuters hiervoor een tomaat, wortel of ui meebrengen. De kleuters van 3KA (juf An) brengen
een bouillonblokje mee.
Wie heeft er thuis een pompoen die we hiervoor mogen gebruiken? Spreek even af met de juf van uw kind zodat we er
niet te veel hebben.

