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AGENDA   

 

!!Gezinsviering-Vastenviering voor de eerste communicanten en hun ouders/familie!!19.00u in de kerk. 
     

 Ma. 20/03/2017 : Oudercontacten 1
ste

 KK 

 Di. 21/03/2017 : De Lente begint ! Bezoek aan de bib te Ravels door 3
de

 lj 

 Wo 22/03/2017: STRAPDAG – FRUITDAG – De school zorgt voor fruit. – Vormselcatechese13.30u 

 Do. 23/03/2017 : 3
de

 lj krijgt bezoek van auteur Nico de Braeckeleer 

 Vr. 24/03/2017 : 6
de

 leerjaar gaat naar de VTST voor de doe-sessies. 

 

DOORLICHTING ONDERWIJSINSPECTIE   

 

Zoals vorige week gemeld was  de voorbije dagen de onderwijsinspectie op bezoek in onze school. Ze 

kwamen de school doorlichten of een audit uitvoeren. Men is nagegaan in welke mate we voldoen aan de 

reglementering, hoe we ons onderwijs inrichten, hoe we aan interne kwaliteitszorg doen, … Het team heeft 

heel wat positieve commentaren mogen ontvangen. Men was duidelijk tevreden over de geleverde 

inspanningen, ons inhoudelijk aanbod en de manier waarop we onderwijs organiseren.  Voor bijna alle 

gecontroleerde onderdelen krijgen we een gunstig advies. Er is slechts één punt dat een advies gunstig, 

beperkt in tijd kreeg opgeplakt, nl. bewegingsopvoeding in de lagere school. De inhoud van de lessen zijn 

wel goed uitgewerkt. Maar volgens de inspectie gaan we te veel zwemmen in verhouding tot de andere 

lessen bewegingsopvoeding. De school zal dus een nieuwe regeling moeten uitwerken om het bestaande 

onevenwicht tussen zwemmen en lichamelijke opvoeding weg te werken. 

Eind maart ontvangen we het uitgebreid verslag. Dit zal o.m. besproken worden met het team, op de 

schoolraad en met het plaatselijk schoolbestuur. Nadien is dit verslag openbaar kan iedereen dit inkijken. We 

houden u op de hoogte. 

Alvast een dikke proficiat aan het ganse team ! 

 

SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN + KOFFIESTOP  

 

De laatste vrijdag voor de paasvakantie organiseert de school traditiegetrouw een sponsortocht  t.v.v. 

Broederlijk Delen.  Alle leerlingen van de lagere school ontvingen hiervoor een brief deze week.   

Op diezelfde vrijdag staat er weer een deel van het ‘Negensprongteam’ aan de schoolpoort met een (h)eerlijk 

kopje koffie! 

Komt u dan gezellig koffiedrinken bij ons tussen 8.15u en 9.00u ? Een vrije gift is zeer welkom voor 

Broederlijk Delen.  

 

KLEUTERS 2 KB MEEBRENGEN  

 

De kleuters van juf Brigitte uit 2KB mogen volgende week meebrengen : 

- 1 lege plastic fles 

- 1 bruine of gele spons (niet nieuw 

 

 

 

 

 



RENOVATIE DORP 60  

 

Door het mooie weer de voorbije week hebben de dakwerkers hun werk vlot kunnen doen. Zo werden alle 

pannen verwijderd en kreeg het onderdak vernieuwd. Nadien werden de nieuwe pannen gelegd en hebben de 

4 klaslokalen en het afdak een nieuw “hoofddeksel” gekregen. Ook de ramen en deuren werden ondertussen 

geplaatst en tevens ook het glas. Zo krijgt ook dit deel van Dorp 60 stilaan meer vorm. Volgende week zullen 

de chapewerken uitgevoerd worden en enkele dagen later zal men starten met tegelwerken. Voorlopig zou 

men eind april de werken kunnen afronden. We kijken er alvast naar uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAGHETTI  DINNER FUNDRAISER  
De vzw Grensloos organiseert op 2 april een spaghetti diner in zaal den Eel te Ravels.  Inschrijven via www.grensloosvzw.be 

 

 

 
 

WE HEBBEN ER NOG EEN PAAR NODIG !   

 

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

hebben we de hulp van jullie nodig. Ben je een ouder, grootouder, buur, tante,… 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. Wij hopen op een talrijke opkomst van leesouders, grootouders,… want de kinderen kijken hier 

elke keer weer naar uit ! 

Alvast bedankt, 

Het leesgroepje 

09/03/2017 

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

LEESCIRCUIT 

Ik, …………………………………………………………………..van 

…………………………………………………….uit klas ……….  

O  kan enkel op een maandag. 

O  kan enkel op een woensdag. 

O  kan op maandag en woensdag 

 

http://www.grensloosvzw.be/

