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6H bezoekt VITO te Hoogstraten
BIB Kleuters
6H bezoekt St. Claracollege te Arendonk
3B-3C gaan schaatsen – handschoenen meebrengen!
Rapporten
Kleuters: schoolreis Raf en Otje
Playbackshow in GC De Wouwer (deuren open om 18.30u)
Medisch onderzoek kleuters °2013 met de ouders in het CLB
Dag van de directeur
BIB: 1I-2H-3B-3C
Kijkdag voor de kleuters die instappen op 1 februari ’18 en
19 februari ‘18 (na de krokusvakantie)
3B-3C-4E Trefbal in ’t Molenslop (organisatie SVS)
3B-3C Medisch onderzoek in de school
3B-3C Medisch onderzoek in de school
Scholenbeurs secundair onderwijs voor lln van het 6de lj en
schoolverlaters 5de lj in Thomas More Turnhout, Campus
Blairon
Typles
Scholenbeurs secundair onderwijs voor lln van het 6de lj en
schoolverlaters 5de lj in Thomas More Turnhout, Campus
Blairon
4E gaat schaatsen – handschoenen meebrengen!
Dikke Truiendag (lagere school)
Personeelsvergadering: kleuter- en lagere school
BIB: 1IK-4E-5H-6H
Carnaval kleuters: optreden van Theater Bizar
1I-1IK: Auteur Annick Beyers komt een lezing geven
2H: Mega-Spelen paleis in Dessel – leerlingen blijven op school
eten
Er wordt géén fruit verdeeld op school. De kinderen brengen
een stuk fruit mee van thuis.
Carnaval (meer info elders in deze nieuwsbrief)

Krokusvakantie: van maandag 12 februari ’18 t.e.m. zondag 18 februari ‘18
Alvast te noteren in uw agenda!
Woensdag 21 februari 2018: alle kinderen vrijaf wegens Pedagogische Studiedag
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Hans Caymax

Terugkomst kwaliteitszorggroep
Denktank ROK
Breed evalueren

1 en 7 februari 2018

Rasha Amer

Vertrek eens zonder thema
RDK: Samenkomst van de directies van de regio
Congresdag voor schoolbesturen
ICT-praktijkdag

Stagiairs
Godsdienst Islam

Algemeen
Familienieuws
Op 24 december 2017 is Lou geboren, broertje van Seth (2H) en Mats (3B).
Emir (2KA) is op 6 januari 2018 grote broer geworden van een zusje 'Lebibe'.
Op 9 januari 2018 kregen Annabel (2H) en Ayline (2KM) er een zusje bij. Haar naam is Ariana.
Op 17 januari 2018 is Ingrid Porto-Carrero oma geworden van een kleinzoontje. Seppe is zijn naam.
We wensen hen een dikke proficiat toe.
Op 27 december 2017 is dhr. Theo van Hautum overleden, opa van Xander (6H) en Thom (4E).
Op 2 januari 2018 is mevr. Akke Nauta-Smeding overleden, grootmoeder van Lisa (1I).
Op 3 januari 2018 is dhr. Frans Van Herck overleden, overgrootvader van Roan (4E)en Lanthe (2H).
Wij wensen de families veel sterkte bij dit verlies.
AANDACHT! AANDACHT!
Mogen we aandacht vragen voor de kinderen die willen oversteken aan een onbemande oversteekplaats? Het zebrapad
aan de Koning Albertstraat wordt ook door onze schoolkinderen gebruikt en zij moeten hier soms lang wachten voordat
er iemand wil stoppen.
Via deze weg willen we al onze Gemachtigde Opzichters weeral bedanken voor het wekelijks klaar staan aan de
oversteekplaats aan de post (Gemeentelaan) en bij slagerij Verbeek (Weeldestraat). Ook zij werken mee voor de
veiligheid voor onze kinderen rond de school.
Parkeren
Vanaf dinsdag 6 februari 2018 zal de grote tent voor het carnavalsweekend op de parking van ’t Molenslop geplaatst
worden. Mogen wij vragen om tijdens die week zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen om zo
parkeerproblemen te voorkomen? Alvast bedankt!
Tegemoetkoming ziekenfondsen bij schooluitstappen
Verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming bij een schooluitstap. Misschien toch belangrijk om dit als
ouder te bekijken.
Indien je een tegemoetkoming wenst, meld je dit op het secretariaat bij Lien of mail aan lien.kooremans@deverrekijker.be.
Eind juni 2018 zal er een attest opgemaakt worden waarmee je bij je ziekenfonds de tussenkomst kan opvragen.
Telling 1 februari
We naderen stilaan 1 februari. Deze datum is voor alle scholen een uiterst belangrijke datum! Het aantal ingeschreven
kinderen op die dag is bepalend voor het lestijdenpakket voor het volgende schooljaar. Kleuters die op 1 februari 2018
de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt en nog niet naar school komen, mogen toch worden ingeschreven. Zij tellen dan
ook mee voor het lestijdenpakket!
Kent u toevallig zo’n kleuter? Geef ons een seintje zodat wij de ouders kunnen uitnodigen. Alle kleuters zijn welkom.
Dank!

Voor- en nabewaking
Het kan wel eens gebeuren dat er een foutje gebeurd is bij de rekening van de voor-en nabewaking. Dan mag je dit
melden aan de verantwoordelijken van de voor- en nabewaking.

Kleuterschool
Nieuwe instappers
Na de kerstvakantie stapten er de volgende kindjes in bij juf Marjolein (1KM):
Lenne, Lena, Lune, Mil, Flor en Daniella.
Van harte welkom en wij wensen hen een hele fijne tijd op onze school.
Op stap naar Raf en Otje
Op vrijdag 26 januari 2018 mogen we ons nog eens gaan uitleven bij Raf en Otje in
Turnhout.
De kinderen kunnen op het gewone schooluur gebracht en terug opgehaald worden.
De kleinste kleuters die nog geen hele dag op school aan kunnen, blijven deze vermoeiende dag best thuis. De ouders
bespreken dit best even met de klasjuf.
Wat brengen we mee?
 gemakkelijke kleding en schoenen aandoen
 onze schooltas met boterhammen en één koek
 voldoende drinken, waarvan zeker één flesje water
We krijgen in de namiddag nog een ijsje als versnapering.
We kijken er naar uit! Hopelijk is het vlug zo ver...
Deze schoolreis wordt voor een groot deel betaald door het gemeentebestuur Ravels.
Het restant nl. 0,5 euro komt op de schoolrekening.
Meebrengen
2KA, 2KI, 2KM, 3KA en 3KK: mogen vanaf maandag 29 januari prinsen-, ridder- of prinsessenkledij meebrengen.
Het is zeker niet de bedoeling dat je iets gaat kopen!
Carnaval
Woensdag 7 februari 2018 mogen de kleuters verkleed naar school komen want dan vieren we carnaval in de
kleuterschool. Dit feest willen we leuk houden, dus zwaarden, geweertjes. . . blijven allemaal thuis.
De kleuters zullen kunnen genieten van een optreden van Theater Bizar.
Vrijdag 9 februari 2018 organiseren we een prinsessenfeest (met de kleding die reeds in de klas aanwezig is) voor 2KA,
2KI, 2KM, 3KA en 3KK.
Alle kleuters kunnen die dag smullen van de wafels die de mama’s en papa’s van de ouderraad komen bakken.

Lagere school
Sammy Pet
Maandagmorgen 8 januari 2018 kreeg elke klas een mail van Sammy Pet.
Sammy Pet is een leuk figuurtje dat elke maand aan de leerlingen een opdracht zal
geven in teken van ons project Gezondheid. Voor januari vraagt hij aan iedereen om
de Sammy Pet-dans te dansen. Juf Christel heeft dit tijdens de turnlessen aangeleerd
en in de klassen werd dit regelmatig geoefend. Maandagochtend 15 januari 2018
dansten we allen samen deze dans op de speelplaats. Elke woensdag zal dit liedje
tijdens de speeltijd opgezet worden zodat deze dans gedanst kan worden.
In de klas heeft elke kind een bewegingspaspoort gekregen waarop vakjes ingekleurd
worden telkens wanneer ze een bepaalde bewegingsactiviteit uitgevoerd hebben bv.
dansen, schaatsen, woensdagnamiddagactiviteit, Strapdans, met de fiets/te voet naar school, strapdag-wandeling,
sponsortocht, sportdag, ….. De bedoeling hiervan is om op het einde van het schooljaar alle vakjes gekleurd te hebben.

Dikketruiendag 6 februari 2018

Die dag gaan we de verwarming een graadje lager te zetten in de lagere school.
De verwarming een graadje lager zetten is een ideale manier om energie te besparen.

Carnaval
Vrijdag 9 februari 2018 vieren we carnaval in de lagere school.
In de namiddag mogen de leerlingen van de lagere school verkleed naar
school komen. De kinderen die op school blijven eten, mogen zich
tijdens de middag op school omkleden.
Serpentines, confetti, wapens, . . . zijn niet toegelaten.
Kinderdisco Jabsadoe zorgt voor de animatie en de kinderen zullen
weer kunnen smullen van lekkere wafels.
Nieuws van de BIB
Niets is zo stimulerend voor het lezen en schrijven voor kinderen dan een echte jeugdauteur ontmoeten. Daarom
trakteert de bib in de maanden februari en maart met maar liefst 11 auteurs die op bezoek komen voor alle klassen van
alle Ravelse scholen. Dit jaar komen de volgende auteurs naar onze school:
 1ste lj. Annick Beyers op donderdag 8/2/2018
 2de lj. Benjamin Leroy op dinsdag 27/2/2018
 3de lj. Nico De Braeckeleer op donderdag 29/3/2018
 4de lj. Luc Embrechts op dinsdag 20/2/2018
 5de en 6de lj. Johan Vandevelde op maandag 5/3/2018
Hun boeken zijn in de scholen tot aan de paasvakantie. Daarna vind je ze weer in de bib.

PLAYBACKSHOW
DE VERREKIJKER
Vrijdag, 26 januari 2018
in zaal van de Wouwer te Ravels
Iedereen welkom! GRATIS inkom!
Deuren open vanaf 18.30u.
Playbackshow om 19.00u.

