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2H-3B-3C BIB
1ste, 2de en 3de lj. Danshappening in ‘t Molenslop
4de, 5de en 6de lj Danshappening in ‘t Molenslop
1KCM Theatervoorstelling: Ellen Smets Theater speelt ‘Broemmm’
Personeelsvergadering lagere school, Klimop en De Verrekijker
(in Weelde)
De Sint komt op bezoek
4 E, 5H en 6H gaan naar de film in zaal UGC Cinema’s in Turnhout
Kinderen blijven op school eten!

Woensdag 6 december 2017 Allen vrijaf (Facultatieve verlofdag)
15.45u
18.30u

Typles
Teambuilding personeel

Bijscholingen
Dinsdag 28 november 2017
Woensdag 29 november 2017

Hans Caymax en Miek Van Eyndhoven Vergadering i.v.m. OVSG-toetsen
Miek Van Eyndhoven
Cocreatief leiderschap
Top: Samenwerken aan een nieuw
Donderdag 30 november 2017
Miek Van Eyndhoven
onderwijsmodel …
Donderdag 30 november 2017 (avond) Miek Van Eyndhoven
Hoe overleef je je directeurschap?
Stagiairs
1I
3B

Van 27 november t.e.m. 1 december 2017
27 november en 4 december 2017

Fien Bark
Anja Hendrickx

Algemeen
Kriebelteam
Dit schooljaar hebben we een aantal kriebelmoeders die onze kinderen 5x per jaar controleren op luizen (elke woensdag
na een vakantie), waarvoor DANK!
Wanneer er luizen gevonden zijn, wordt er 2 weken later een hercontrole gehouden.
Aangezien een aantal van ons team niet altijd aanwezig kan zijn, willen we een extra
oproep doen aan meer vrijwilligers voor ons kriebelteam.
Onze ervaren kriebelmoeders zullen jou graag hierbij begeleiden.
Je kan je via mail opgeven bij juf Anit, anita.de.bont@de-verrekijker.be
De eerstvolgende hercontrole zal doorgaan op woensdag, 29/11/17.
Je wordt dan om 8.45u. verwacht in de eetzaal.
We kunnen jou hulp heel goed gebruiken!
Mededeling: Kerstboek + educatieve uitgave
Wij kregen de volgende melding van uitgeverij Averbode:
‘Er is helaas een fout geslopen in onze informatiepagina over de kerstboeken. De prijs van 'het kerstboek + educatieve
uitgave' is € 12,00 i.p.v. € 11,00. De prijs werd wel correct gecommuniceerd op de website. Onze excuses voor dit
ongemak’.

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.
Subsidie OCMW
Het OCMW krijgt van de overheid budget om ouders met een beperkt inkomen financieel tegemoet te komen. Zo
kunnen alle kinderen aan socio-culturele (zoals bv. ook de zeeklassen) en sportieve activiteiten deelnemen.
Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de maatschappelijk assistent van het OCMW Ravels om de voorwaarden te
bespreken.
OCMW Ravels – Sociaal Huis, Dreef 19, 2381 Weelde tel. 014-462400
Familienieuws
Op 9 november 2017 is Thijs (1KCM) grote broer geworden van een zusje. Lia is haar naam.
Van harte gefeliciteerd!

Kleuterschool
Meebrengen
Alle kleuters mogen vanaf donderdag 7 december 2017 een cadeautje ter waarde van 2€ meebrengen voor onder de
kerstboom. Liefst een pakje dat voor zowel jongens als meisjes kan en voorzien is van de naam.
Aanwezigheid kleuters
Voor de kleuterschool is er geen leerplicht. Toch moeten kleuters die volgend schooljaar naar het 1ste leerjaar gaan,
voldoende aanwezig zijn op school. Deze kleuters, geboren in 2012, moeten minstens 220 halve dagen aanwezig zijn!
Sinds enkele schooljaren zijn er toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf of zes jaar in het gewoon lager
onderwijs wensen te stappen. De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist over de toelating tot het
gewoon onderwijs van de 5-jarigen, alsook over de toelating van de 6-jarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig
waren in het Nederlandstalig erkend onderwijs. De taal proef voor onvoldoende aanwezige kleuters is vervallen voor de
vijf- en zesjarigen.
Natuurlijk is het voor alle kleuters belangrijk dat ze vaak naar school komen. Zij krijgen er immers alle kansen voor een
optimale ontwikkeling en sociale ontplooiing.
Toelatingsvoorwaarden
Vanaf schooljaar 2018-2019 wijzigen de toelatingsvoorwaarden voor 5-jarige kleuters om rechtstreeks toegelaten te
worden tot het gewoon lager onderwijs. Zij moeten dan minstens 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. De
klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die onvoldoende aanwezig zijn.

Lagere school
Meebrengen
Vanaf donderdag 7 december 2017 mogen alle leerlingen van de lagere school een cadeautje t.w.v. 3€ meebrengen voor
het eindejaarsfeestje.

