
 NIEUWSBRIEF                                          

             Dorp 2: 014/ 65 56 57     Dorp 60: 014/65 66 89    Schoolbus:  0491/74 29 92 

                                                   27e jaargang -  nr. 26 – 23-03-2018 
AGENDA   

 

 Ma. 26/03/2018 : Zwemmen voor het 4de , 5DE de en 6de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  

 Di. 27/03/2018 : 3KA gaat zwemmen – Onthaalmiddag nieuwe kleuters – Med. ond. op school voor 1ste lj 
     VTST brengt een bezoek aan onze 6de klassers 

 Woe. 28/03/2018 : FRUITDAG: de school zorgt voor fruit – 3KA+B: Opa Brom letter K – K O F F I E S T O P  

 Do. 29/03/2018 : 3KA+3KB naar kippenboerderij Fam. Roks – Med. ond. 1ste lj op school – leerlingenraad 
 Vr. 30/03/2018 : Rapport 3 voor lagere school – Kruisweg voor lagere school – Paashaas komt - Sponsortocht 
  

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.  Inleveren geld ten laatste do. 29/3!!! 
 
Op woensdag 28 maart staat een deel van het ‘Negensprongteam’ aan de schoolpoort voor de jaarlijkse 
Koffiestop. 
U kunt dan gezellig een heerlijk kopje koffie drinken.  Een vrije gift is zeer welkom voor Broederlijk Delen.  
 

KIDS – ID VERPLICHT BIJ SCHOOLUITSTAP NAAR BUITENLAND   

 
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het heeft de 
grootte van een bankkaart en bevat een elektronische chip waarop een foto en alle identiteitsgegevens van je 
kind staan. De Kids-ID is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen. Maar is ook 
bruikbaar voor andere toepassingen. Voor schoolreisjes en -uitstappen naar Nederland is deze kaart voor 
Belgische kinderen wel noodzakelijk. Kinderen met een niet-Belgische nationaliteit dienen ook steeds een 
paspoort of identiteitskaart bij zich te hebben. 
Om wettelijk in orde te zijn en dit praktisch te organiseren willen we vragen om nu al een kopie van de Kids-ID of 
paspoort aan de leerkracht te bezorgen. Op het kantoor kan u ook steeds een kopie laten maken indien gewenst.  
Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elk Belgisch kind een elektronische identiteitskaart (eID). In de gemeente 
Ravels kun je deze Kids-ID bekomen voor 6,10 euro. Hou rekening met een levertijd van 3 tot 4 weken.  
Meer info: www.ravels.be  
 
Opgelet! De kleuters van 3KA + 3KB gaan na de paasvakantie op uitstap naar Nederland.   
Gelieve er dus voor te zorgen dat dit in orde is a.u.b. 
 

PARKEREN AAN DE GELE LIJN, KAN EEN DURE GRAP ZIJN ! 

 
Nogmaals een oproep/herinnering om NIET langs de gele onderbroken lijn in de Vond te parkeren. U hindert niet enkel 
fietsers en andere weggebruikers, maar u brengt ook hun veiligheid in gevaar.  De politie werd gevraagd om er opnieuw op 
toe te zien. In naam van onze (kleine) fietsers …dank alvast voor het opvolgen en naleven van de verkeersregels. 
 

LES DODE HOEK 5de lj  

 
Als voorbereiding op de verkeersactieweek (16-20/04) van de gemeente Ravels zullen de kinderen van het 5de lj volgende 
week een theorieles krijgen i.v.m. de “dode hoek”. Zeker zinvol gezien het feit dat dit “gevaar” elk jaar nog slachtoffers 
maakt. Tijdens de verkeersactieweek kunnen ze de veiligheidstips ook in de praktijk uitproberen en ervaren.  
 
 

http://www.ravels.be/


ACHTERGEBLEVEN- VERLOREN VOORWERPEN 

 
- Een kinderwagen (buggy) op voetpad Kabienstraat .  
Vraag er naar op het kantoor van de school. 
- Iets verloren? Check even de doos van de verloren voorwerpen.  
 
 

FOTO’S OVERNACHTING KLEUTERS 3KA+3KB 

 
Ouders die graag de foto’s zelf op een usb-stick hebben, mogen een usb-stick aan juf Lotte geven. 
Zij zal er de foto’s opzetten en u de stick terugbezorgen.  
 
 
WIJ SPAREN  

 

Voor een goed doel:  
Plastic dopjes van flessen.  Inleveren kan via de leerkracht.  
 

HEIDEBIEKENS 

 
3- daagse in ons lokaal ! 3+4+5 april.  Meer info via speciale brief. 
Tot gauw ! 
De leidsters 
 

NAAR DE FILM IN DE PAASVAKANTIE?    

 

 
 
 
 
 

UITGEDEELD 

 
- Folders Wirrel Warrel (oudste kleuters + LS) 
- Kleurplaat voor het 50 jarig bestaan van de KSA van Weelde (LS) 
 

NIET VERGETEN 

 
Vrijdag 30/03 is het gewoon een volledige dag school. De Paasvakantie begint pas op vrijdag 30/03 NA 15.35u.   


