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AGENDA   

     

 Ma. 13/03/2017 : Start doorlichting van de school – klasbezoeken/gesprekken 

 Di. 14/03/2017 : 6
de

 krijgt bezoek van auteur Luc Descamps – werkgroep verkeersouders 

 Wo 15/03/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 16/03/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Vr. 17/03/2017 : 5
de

 krijgt bezoek van auteur Hilde Gerard 
 

 

ZOOOOOOO LEUK !   

 

Vlak voor de krokusvakantie vierden we met z’n allen carnaval op onze school. Het was een prachtige dag…zooo leuk ! 

Kinderen, ouders, grootouders,… iedereen was schitterend verkleed.  Een supertoffe stoet ! Een keigezellig feest in de refter 

van de kleuterschool en in de gemeentezaal.  En dit allemaal dankzij de verantwoordelijken voor het Carnaval vanuit de 

ouderraad.  DANK JE WEL allemaal voor deze prachtige dag !!!  

Een speciaal woordje van dank toch wel naar Anouk en Jacco, een topteam , dat na vele jaren van organisatie de scepter  

doorgeeft aan iemand anders. Jullie hebben dat fantastisch gedaan !  

 

KNIKKERS 

 

Juf Brigitte van 2KB kan nog wat knikkers gebruiken. 

 

RENOVATIE DORP 60  

 

De voorbije week werden de werkzaamheden verder gezet te Dorp 60. De 4 klaslokalen kregen ondertussen een betonnen 

ondervloer en werden de leidingen voor elektriciteit, data en sanitair aangebracht. De pannen van het afdak werden ook 

verwijderd. Hopelijk zijn de weergoden ons en de werkmannen goed gezind en kunnen de andere pannen verwijderd worden 

en nieuwe pannen geplaatst worden. Ook wordt een startschot gegeven voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. Wellicht 

zal de vloer ook zijn warm isolatielaagje krijgen.  

 

DOORLICHTING ONDERWIJSINSPECTIE  

 

Samen met 2 andere scholen van de scholengemeenschap krijgt ook onze school volgende week de onderwijsinspectie op 

bezoek. Men zal nagaan in welke mate de school voldoet aan de reglementering, hoe ze haar onderwijs inricht, hoe ze aan 

interne kwaliteitszorg doet, … In de loop van volgende week zullen klasbezoeken plaatsvinden, gesprekken met 

leerkrachten, zorgteam, directie, … We zullen de resultaten van deze doorlichting gebruiken om ons onderwijs te versterken, 

aan te passen wat nodig is en te behouden wat goed is. Eind maart ontvangt de school het verslag met de resultaten.  

 

 

PAASBOEKEN  

 

U kunt vrijblijvend paasboeken bestellen via de school. Meer info op www.uitgeverijaverbode.be of u kunt een folder vragen 

via de leerkracht.  Bestellingen kunnen ingeleverd worden tot 15/03/2017 via de leerkracht, enkel met contante betaling. 

Aanbod : Dopido , Dokadi, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland. 

Alleen het paasboek van bovengenoemde kost € 6,-  

Het paasboek + een educatieve uitgave kost € 11,- 

 

 

DANK JE WEL VRIJWILLIGERS !   

 

Op woensdag hadden de leerlingen van het 4
de

 en 5
de

 lj opnieuw een ateliervoormiddag. Dank je wel aan alle vrijwilligers 

die deze leerlingen een supertoffe/interessante/sportieve/creatieve ochtend hebben bezorgd !    

http://www.uitgeverijaverbode.be/


MEESTER OP DE FIETS  

 

De activiteit “meester op de fiets” gepland voor het 4
de

 en 5
de

 lj zal dinsdag niet doorgaan. Er wordt gekeken of de activiteit 

op een andere moment kan ingepland worden. 

 

 

JEUGDBOEKENMAAND …OOK DE BIB DOET MEE ! 

 

Bericht van de bib :  

 

De volgende woensdagen van maart zitten wij weer klaar om kleuters te ontvangen tussen 14.00u en 14.30u voor een 

gezellig voorleesmoment.  Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kleuter en…het is keigezellig! 

 

De knutselmiddag van 15 maart is volzet. Daarom richten we een tweede knutselmiddag in op woensdag 22 maart.   

Daarvoor kunnen kinderen nog altijd inschrijven! 

 

Bibliotheek Ravels 

Kloosterstraat 4 

2380 Ravels 

014 65 21 56  

renild.goris@bibravels.be 

 

GEMEENTE RAVELS  

 

Vanuit de speelpleinwerking worden er folders meegegeven van Wirrel Warrel (oudste kleuters + lagere school) 

en van ’t Warreltje (kleuters).  De inschrijvingen starten op 15/3. 

 

BATTERIJEN SPAREN   

 

Onze school spaart nog steeds lege batterijen ! U kunt deze deponeren in de daarvoor bestemde tonnen of gewoon meegeven 

via uw kind.  De school ontvangt punten per kg gespaarde batterijen.  Met deze punten kunnen wij speel-of didactisch 

materiaal bestellen. Deze maand sparen we dubbele punten ! 

 

LEESGROEPJE VRAAGT …  

 

Beste ouders, 

Na de paasvakantie starten we met het eerste, tweede en derde leerjaar weer met het leescircuit. Hiervoor hebben 

we jullie hulp nodig. Ben je een ouder, grootouder, buur, tante, oom… die zich wil engageren om met onze 

kinderen op een leuke, toffe, gezellige manier te werken rond leesplezier, dan is dit iets voor jou! Kan u zich 

vrijmaken op een maandag of woensdag, geef dan zeker een seintje via onderstaand briefje.  

Na de paasvakantie zouden we  6 momenten willen voorzien op een maandag (14.55u tot 15.30u) of een woensdag 

(11.20u -11.55u). Afhankelijk van het aantal leesouders zullen we één van de twee dagen inplannen. Kan u zowel 

op een maandag als op een woensdag dan mag u de derde bol aanvinken. 

Wij hopen op een talrijke opkomst van leesouders, grootouders,… want de kinderen kijken hier elke keer weer 

naar uit.  

 

Alvast bedankt, 

Het leesgroepje 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEESCIRUIT 

Ik, …………………………………………………………………..van 

…………………………………………………….uit klas ……….  

O  kan enkel op een maandag. 

O  kan enkel op een woensdag. 

O  kan op maandag en woensdag.  
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