
 

 

         NIEUWSBRIEF 10 - Schooljaar 2020-2021 

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

                                  JAARTHEMA 

                                                   

                                                                  

 

Ma. 23/11/2020   : Start voorleesweek - GEEN zwemmen - Oudercontacten LS 

Di. 24/11/2020    :  Oudercontacten LS 

Wo. 25/11/2020  :  FRUITDAG: DE SCHOOL ZORGT VOOR FRUIT - 

Oudercontacten LS 

Do. 26/11/2020   : Oudercontacten LS 

Vr. 27/11/2020    : Oudercontacten LS 

   

 

VOORLEESWEEK IN ONZE SCHOOL 

Om onze voorleesweek extra gezellig te maken, vragen we of alle kinderen een 

kussentje en/of dekentje mee willen brengen volgende week . 

   

 



OPGELET !!! WIJZIGING DATUM PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Door omstandigheden kan de pedagogische studiedag voor de leerkrachten op 

9/12 niet doorgaan.  

Dit betekent dus dat de kinderen die dag gewoon naar school moeten komen 

en dus geen vrije dag hebben. 

De pedagogische studiedag voor de leerkrachten wordt verplaatst naar 21/4.  

Dit betekent dus dat de kinderen op 21/4  wel een halve vrije dag hebben.  

 

 

OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL 

Volgende week starten de oudercontacten voor onze lagere school.  Vanwege 

de huidige veiligheidsmaatregelen zal dit allemaal digitaal of telefonisch 

verlopen.  Ouders ontvangen vooraf het rapport en een briefje/mailtje met de 

juiste vermelding van uur + dag van het oudercontact.  

 

 

MONDMASKER VERPLICHT IN SCHOOLOMGEVING 

Sinds oktober is de maatregel voor het dragen van mondmaskers ook verplicht 

aan de in- en uitgangen van de scholen in de provincie Antwerpen. De 

maatregel is van kracht als de leerlingen toekomen of de school verlaten en 

geldt binnen een straal van 200 meter rond in- en uitgangen van scholen als 

leerlingen toekomen of de school verlaten. Dus wachtende ouders aan de 

schoolpoort dienen allemaal een mondmasker te dragen, ook als u op meer 

dan 1,5m afstand staat van andere volwassenen. We merken dat te Dorp 2 dit 

goed wordt nageleefd, maar dat te Dorp 60 of Kabienstraat dit niet door 

iedereen even goed wordt opgevolgd. We vragen aan alle volwassenen 

(ouders, grootouders, ...) die kinderen komen ophalen deze maatregel na te 

leven. Alvast dank! 

   



 

 

BERICHT VAN GEMEENTE RAVELS 

Zorg jij mee voor “verlichting” in onze gemeente? 

Onder het mom van Ravels herdenkt zouden we graag op zaterdag 28 

november vanaf 19.00 uur een herdenkingsmoment organiseren voor alle 

mensen die getroffen zijn ten gevolge Covid-19. 

Onze gedachten en steun gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en 

vrienden. Laten we, ieder in onze eigen bubbel, om 19.00 uur een minuut stil 

zijn om hen te herdenken. De kerkklokken zullen geluid worden.  

Vanuit de gedachte Ravels dankt nemen we tijd om de mensen te bedanken die 

zich dagelijks met hart en ziel inzetten om dit virus te bestrijden. Grote 

waardering gaat uit naar het zorgpersoneel die tot het uiterste gaan om hun 

medemens te verzorgen. 

Ook danken en steunen we de leerkrachten in de scholen en de lokale 

ondernemers. Zij geven het beste van zichzelf in vaak erg moeilijke 

omstandigheden. Tijdens deze crisis tonen ze hun wendbaarheid en 

weerbaarheid. 

Erkenning, respect en waardering is er ook voor de talloze verenigingen die 

door deze crisis zwaar onder druk komen te staan, maar er toch alles aan doen 

om -wanneer de regels dit toelaten- een aanbod uit te werken voor de leden. 

Onder het mom van Ravels verbindt willen we de inwoners graag weer in 

verbinding brengen met mekaar. Deze pandemie heeft ervoor gezorgd dat onze 

sociale verbondenheid op de proef wordt gesteld. Deelnemen aan activiteiten 

en evenementen was vaak onmogelijk, even op bezoek gaan bij familie of 

vrienden kon evenmin. De verbondenheid binnen het dorp viel daardoor weg, 

maar we laten mekaar niet los! Vandaar dat we na het stiltemoment Ravels 

weer willen verbinden. Dit doen we door dan de kerstverlichting aan te steken. 



De 3 deeldorpen zullen zo weer met elkaar verbonden worden en licht brengen 

in deze duistere periode... 

Onze gemeente kan zeker wat meer “lichtjes” gebruiken. Doe je graag mee? 

Zet dan een kaars of lamp aan je raam of voordeur, ontsteek de sfeerverlichting 

buiten en toon je verbondenheid! Zo wordt deze periode letterlijk en figuurlijk 

wat 'lichter'. Post een foto van jouw lichtje op sociale media met de 

#ravelsmijndorp en laat meer mensen mee genieten van al het moois. Doe jij 

mee? 

   

 

 

GEEN BLIJDE INTOCHT VAN DE SINT IN POPPEL 

 

Jaarlijks organiseren 'de vrienden voor de Sint' een blijde intocht van 

Sinterklaas en zijn Pieten in de gemeentezaal. 

Vanwege de huidige veiligheidsmaatregelen kan dit bezoek dit jaar HELAAS 

NIET DOORGAAN. 

Maar ....de Sint heeft beloofd dat alle kindjes volgend jaar een extra grote 

verrassing krijgen! 

De Sint stuurde een filmpje om dit te vertellen!  

Kijk op facebook bij 'vrienden voor de Sint". 


