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Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
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Kriebelteam, dus géén gel, vlechtjes enz. in de haren aub
BIB: 1I-2H-3B-3C
5de en 6de lj.: WiWeTer (voor wie zich inschreef)
Ouderraad Klimop organiseert een Nieuwjaarsborrel op de
speelplaats. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Allen welkom!
5H: schaatsen (handschoenen meebrengen)
2H: schaatsen (handschoenen meebrengen)
Personeelsvergadering, Klimop en De Verrekijker, kleuter- en
lagere school in De Verrekijker
Medisch onderzoek 2de kl (°2013) met ouders in het CLB
6H: schaatsen (handschoenen meebrengen)
1I-1IK: schaatsen (handschoenen meebrengen)
BIB: 1IK-4E-5H-6H
Ouderraad, nieuwe leden steeds welkom!
1KM: Infoavond
Typles

Bijscholingen
15-01-2018
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Ilse Dries
Miek Van Eyndhoven en 2 collega’s

Kijk je mee achter de schermen van het gedrag?
Departement Onderwijs

Stagiairs
Secretariaat
Godsd. Islam

Van 8-01-2018 tot einde juni 2018
telkens donderdagnamiddag en vrijdag
11 en 18-01-2018

Katrien Raeijmaekers
Rasha

Algemeen
Familienieuws
Op 19 november 2017 werd juf Christa oma van haar eerste kleindochtertje. Mies is haar
naam.
Van harte gefeliciteerd!
Op 16 december 2017 is mevr. Mia Segers overleden, overgrootmoeder van Dynthe (5H), Jochen (3B), Torben (2H),
Floore (3KK), Axl (3B), Cas (1IK), War (1KCM), Lien (1IK), Lore (2KA), Joren (4E) en Elise (3B) en schoonmoeder van Treza
Thielemans (leerkracht met pensioen).
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

Gevonden
In de inkomhal van de lagere school liggen heel wat gevonden voorwerpen zoals handschoenen, fluohesjes, potjes, . . .
Willen de eigenaars hun spulletjes komen ophalen?
Een nieuw leven /BEBAT/ voor de gebruikte batterijen
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. Wij krijgen daartoe niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van
Bebat maar worden bovendien ook voor onze inspanningen beloond.
Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school binnen te brengen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton in de inkomhal van de lagere school.
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. In ruil voor de
gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, didactisch educatief
materiaal, pc-toebehoren en nog zoveel meer… Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom!
Overtuigd? Doe dan met ons mee!
Het inzamelen van batterijen is immers niet alleen goed voor onze school maar ook voor jullie! Wist je dat je op die
manier bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat alle opgehaalde batterijen sorteert en recycleert,
waardoor de natuurlijke grondstoffen behouden en hergebruikt worden.
Het is gratis én goed voor de natuur!!!
Meer info vind je op www.bebat.be

Verkeerstip
Kinderen kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of
groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd
of de veiligheidsgordel dragen. Concreet is het verplicht om kleine kinderen te
vervoeren in een kinderzitje en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of
zonder ruggensteun).

Gratis sms-ticket feestbus oudejaarsnacht

Naar goede gewoonte kunnen de inwoners van Ravels ook dit jaar weer beroep doen op gratis
feestbussen tijdens oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag. Vanaf dit jaar bestaat hiervoor een
speciaal sms-ticket. Meer info vind je op www.ravels.be of via www.delijn.be/oudejaar.

Nieuwjaarsdrink 2018
Op zaterdag 6 januari 2018 van 19.00u tot 21.00u nodigt het gemeentebestuur gans de Ravelse
bevolking uit op een nieuwjaarsdrink op het gemeenteplein. Zo krijgt iedereen de gelegenheid
om, in de nabijheid van de prachtige kerststal en bij een gezellig open vuur, nieuwjaarswensen
aan elkaar over te brengen. Ondertussen kan men genieten van enkele gratis drankjes.
Iedereen, zowel jong als oud, hartelijk welkom!

Ciné De Wouwer: Woensdag 27 december 2017
 13.15u. Julius in Winterland – vanaf 6 jaar
 15.15u Uilenbal – vanaf 6 jaar
Toegang: 3,00 euro per film (online of aan de kassa)
GC De Wouwer, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
Tel. 014 654865 of 014 652155
www.dewouwer.be www.facebook.com/dewouwer
Verloren maandag
Het gemeentebestuur van Ravels organiseert voor de vierde keer ‘Verloren Maandag’ op woensdag 10/01/2018 in
GC De Wouwer. Kom je ook mee genieten? Schrijf je dan in voor een gezellig samenzijn waarbij je voor slechts €3,00 per
persoon kan genieten van een appelbol, een worstenbrood en koffie, thee, water of melk.
Je kan inschrijven en deelnamebonnetjes kopen tot vrijdag 29/12/2017 voor €3,00 per persoon aan de onthaalbalie van
het gemeentehuis. Meer info vind je op www.ravels.be.

Kleuterschool
Infoavond 1KM
Donderdag 18 januari 2018 om 19.00u organiseert juf Marjolein (1KM) een infoavond voor de kleuters die instappen op
 maandag 8 januari 2017 (na de Kerstvakantie)
 donderdag 1 februari 2017
 maandag 19 februari 2017 (na de krokusvakantie)
Tijdens deze avond worden de ouders geïnformeerd over de werking in de klas en worden ook de klasafspraken
besproken.
Gezocht!
3KK: De kleuters van 3KK en juf Kristien zijn op zoek naar allerlei leuke, gekke, toffe, . . . brillen. Wie heeft er zo eentje
die kan gemist worden? Je mag ze aan juf Kristien bezorgen. Alvast bedankt!
Meebrengen
1KCM: Omdat wij merken dat een aantal van onze kleuters heel veel interesse hebben in dino's, gaan wij hier na de
kerstvakantie mee aan de slag. Als je thuis nog iets hebt van dino's (knuffel, speelgoeddino, trui waar een dino opstaat,
dino-ei,...) dan mag je dit meebrengen/aandoen op woensdag 10/1/2018. Je hoeft zeker niets te kopen!

Wij zien jullie graag weer terug op maandag 8 januari 2018.
Fijne vakantie!

