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             School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                     JAARTHEMA 

                                                                           

START HERFSTVAKANTIE 

Ma. 09/11/2020   : Verlenging herfstvakantie - de school is gesloten. 

Di. 10/11/2020    :  Verlenging herfstvakantie - de school is gesloten. 

Wo. 11/11/2020  : WAPENSTILSTAND - vrije dag voor iedereen 

Do. 12/11/2020   : de school gaat terug open - geen bijzondere activiteiten 

Vr. 13/11/2020    : de school gaat terug open -  geen bijzondere activiteiten 

 

VERLENGDE HERFSTVAKANTIE 2/11 t/m 11/11  

De eerste 2 schoolmaanden zitten er op. Het was een start in coronatijden met heel wat specifieke 

maatregelen. Ondanks de beperkingen hopen we dat je toch dat je kan genieten van enkele dagen 

vrijaf, van de vallende bladeren, de kleurenpracht van de herfst en hopelijk ook nog een aangenaam 

najaarszonnetje… maar doe dit allemaal Coronaproof. Houd afstand, beperk je sociale contacten, 

draag een mondmasker, was of ontsmet regelmatig je handen… 

Om de opmars van het virus af te remmen, zal dit jaar de herfstvakantie duren tot en met 11 

november. Hopelijk kunnen we op donderdag 12 november opnieuw starten. De kinderen kregen wat 

oefenmaterialen mee naar huis, waaraan ze gespreid over de vakantie aan kunnen werken. De 

kinderen van de lagere school nemen ook al hun werkboekjes en/of -schriftjes mee naar huis. Indien 

er toch wordt beslist dat de scholen langer dicht moeten blijven, hebben we deze materialen al bij de 

hand. Starten we opnieuw op 12 november, dan brengen de kinderen die materialen ook terug mee 

naar huis. 

Een fijne coronaproof vakantie gewenst ! 

 

 

ACTIVITEITEN TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 
Tijdens de herfstvakantie organiseert de jeugddienst van de gemeente Ravels verschillende 

activiteiten. 

Klik op onderstaande link om de brochure te raadplegen. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/809a9855-075b-4819-

93e9-6ff8468fbc3e/Brochure_herfst_.pdf 

                            

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/809a9855-075b-4819-93e9-6ff8468fbc3e/Brochure_herfst_.pdf
https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/809a9855-075b-4819-93e9-6ff8468fbc3e/Brochure_herfst_.pdf


 

 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 

Deze week ontvingen alle kinderen van de lagere school hun 1ste rapport. Het rapport geeft een beeld 

van de eerste resultaten van het nieuwe schooljaar. Zoals steeds, maar nu ietsjes meer dan anders, 

zit er in de eerste periode ook heel wat herhaling van de leerstof vorig schooljaar. We willen in die 

eerste weken de leerstof herhalen om ze goed “vast te zetten”. Op die manier kunnen de kinderen 

hierop verder bouwen en nieuwe zaken leren, nieuwe vaardigheden inoefenen, attitudes versterken, 

… 

In de week van 23 t/m 26 november zullen de 1ste oudercontacten georganiseerd worden. Dan krijg je 

de kans om de vorderingen van je kind te bespreken met de leerkracht. Info en inschrijvingen zullen 

via GIMME verlopen. 

De oudercontacten voor de kleuterschool zijn een weekje later gepland: 30 november tot 4 december.  

 

 

  

OVERLIJDEN ZOON JUF BRIGITTE (2KB) 

Via Gimme werden alle ouders reeds op de hoogte gesteld van het overlijden van de zoon  

van juf Brigitte. 

De uitvaart van Michiel zal zaterdag 31 oktober om 10u plaatsvinden in intieme kring. 

Wie toch graag de dienst online volgt kan via volgende link de uitvaart volgen: 

https://geudenswim.wixsite.com/michiel 

Mensen die nog een kaartje willen bezorgen, mogen dit in de brievenbus van de school stoppen. Wij 

zorgen dat het bij de familie van juf Brigitte geraakt. 

 

 SCHOOLREKENINGEN MEEGEGEVEN 

 

1° Vandaag ontvingen alle kinderen de eerste schoolrekening.  Zij hebben een nieuwe lay-out 

en zitten vanaf heden in een enveloppe. 

2° U kunt de nieuwe schoolrekeningen betalen via de QR code.  

Hoe kunt u deze QR-code gebruiken? 

Ga naar de mobiele app van uw bank en geef aan dat u wilt betalen door een QR-code te 

scannen. Scan de code en de gegevens van de betaling worden voor u klaargezet. Controleer 

de gegevens nog goed voordat u akkoord gaat met de betaling. 

   

https://geudenswim.wixsite.com/michiel


 

NA DE HERFSTVAKANTIE STARTEN WE WEER !!! 

Na de herfstvakantie starten we opnieuw met de actie "Helm Op Fluo Top".  Alle kinderen 

ontvangen een stickerkaart.  Hierop kunnen ze stickers verzamelen om mooie prijzen te 

bekomen.  De stickers kunnen ze verdienen door naar school te komen in een fluovestje of met 

duidelijke fluo-accessoires  en/of  met een helm.  

 

Beloningen 

• 34 stickers: 1+1 gratis toegang tot ZOO Serpentarium in Blankenberge. 

• 50 stickers: 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael! 

 

Individuele wedstrijd: 

Leerlingen die 17 stickers verzameld hebben, kunnen meedoen aan een wedstrijd. Het 

wedstrijdformulier verschijnt in de week van 11 november op de website. Deelnemen kan tot en 

met 14 maart 2021. De prijzen zijn zeker de moeite waard! 

• 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase winnen die ze volledig 

zelf mogen versieren, met de hulp van een professionele tekenaar; 

• 50 daypacks van O'Neill met reflecterende print, met dank aan AS Adventure; 

• 50 bodyglowers van het Belgische merk Gofluo; 

• 150 fluohesjes van Torfs; 

• 50 cadeaucheques van JBC; 

• 100 fluohesjes van WOWOW. 

 

Klaswedstrijd: 

De leerlingen kunnen ook klassikaal sparen. Kinderen die hun stickerkaart al snel vol hebben 

of die maar af en toe een stickertje kunnen verzamelen, kunnen (verder)sparen op een grote 

klasposter. 

Klassen die een leuke foto van hun volle poster insturen, maken kans op toffe klasprijzen, 

zoals een klasuitstap naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael of fietshelmen van Nutcase 

voor de hele klas. 

De voorwaarden voor deze wedstrijd vind je op de stickerkaart en op de website: 

www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top 

 

!!! Kinderen die vorig jaar een volle stickerkaart hadden gespaard en omwille van corona niet 

naar de Zoo zijn kunnen gaan, krijgen nog extra  tijd, namelijk tot 31 december 2020.!!! 

Meer info over deze actie op www.helmopfluotop.be  

 

http://https/www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top


 

ZWEMBAD GESLOTEN 

Door de strengere maatregelen is ook het zwembad vanaf heden gesloten. 

De zwemlessen voor de kinderen gaan dan niet door. We voorzien voor de kinderen vervangende 

bewegingsmomenten tijdens deze periode. 

   

 

 

!!! GRIEZELTELLING !!!  

SUPERLEUK OM TIJDENS DE VAKANTIE TE DOEN !!! 

Hoeveel griezels duiken er elk jaar rond deze periode op in Vlaanderen? 

Daarom organiseert SportVlaanderen samen met Gezinssport Vlaanderen de eerste Grote 

Griezeltelling. Jij telt toch mee? 

Van 24 oktober t.e.m. 11 november brengen we alle griezels in Poppel in kaart. En daarvoor hebben 

we jouw hulp nodig. 

Ga op pad met de Griezelkaart en tel hoeveel vampieren, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen 

je tegenkomt op jouw griezelwandeling. 

Je kan ook zelf het aantal griezels vergroten. Zet een pompoen, heks, … in je tuin, achter het raam of 

download de kleurplaten, kleur ze in en hang ze aan je raam of deur. Andere gezinnen kunnen deze 

kleurplaat zoeken tijdens hun wandeling en jouw griezel(s) aanduiden op hun Griezelkaart. 

En je kan nog meer doen. Maak tijdens je griezelzoektocht een foto, post die op Facebook of 

Instagram met de hashtag #griezeltellen of mail hem naar gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be. 

Zo maak je kans op één van de tien sportpakketten t.w.v. 100 euro. 

Op vrijdag de 13e (november) maken we de winnaars bekend. 

Doe jij ook mee aan De Grote Griezeltelling? Download snel je griezelkaart en/of kleurplaten via 

 https://www.familiefit.be/griezeltellen en ga op stap. 

  

Veel succes ! 

     

 

          RAVELS ST SERVATIUS EN POPPEL ST VALENTINUS 

Omwille van de corona crisis zal er op de zondag 1, 8 en 15 november in beide 

parochies GEEN  ENKELE VIERING zijn. Dank voor uw begrip. 

mailto:gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.familiefit.be%2Fgriezeltellen%3Ffbclid%3DIwAR2wor-tnwOrhRrA1xENKTqSueuCuNk3_LsUDkzmIIOHlBlluTP0LkR4XkM&h=AT2wki6f8UDVSbG6aT_tkgsDPPK40yaHVJNBJ1WjOBi9d0cA5QGwBPwjbw77Dn5r8E_2ti98x3j1TMhlR8jJGhLJehn0dwG_a-h9-6UiaCNIahNz31tb_NR0k5GYciFQTghzTFuiCfx0JvUVZ5Gn6B-yp-mx3P_ew3oN-j-4fwjFpbBw9dP3JsQ0FTcCr8G2wzzNm605Bv-D3kZ7MSlYxb-GU9G2Z5DYxjkOXkx3swliyhG5XFqwu1OaNrPR-FZ7ws5A782l34xeG9dvud5qGcxBL059m-Xce12PN9ONAMF9CY7EzJ0YcT34_2rIBEzHDoGNxw-15GWOJ7SqiCGIUe7qc3RPi6DR5rool18hM251uvYP5ngieoRTXrxmTIm-rrZssIPeN_sJvbpl9voMggrIKk25h4x4wGqUUltdK3pUYSr4b7OO2Ot_d9p4bmM8r3CDBDF9UerHw6VKqjbDKymWzSYFLJQZTxBVeCs3lsibimc-U4YzAWbON-wPUV1ubYpYwf3SVq-WNrnlUjxgYDBtPFap1PwgMUnt_BJ4fEaWAcIFe4k9qwFa9OGdudetQ7kO9VxW8eGRGRAc7t_JQXLeIavhZw

