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Ma. 30/11/2020   : GEEN ZWEMMEN - start oudercontacten KS 

Di. 01/12/2020    : oudercontacten KS 

Wo. 02/12/2020  :  FRUITDAG - oudercontacten KS 

Do. 03/12/2020   : Oudercontacten KS - 5de lj bezoekt Dodendraad 

Vr. 04/12/2020    : Sint en Piet op 'veilig' op bezoek in onze school 

   

 



TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 

Als school willen we ons beleid regelmatig evalueren en bijsturen. 

Ook uw mening als ouder telt hierbij. Daarom nodigen we u uit om 

een  “tevredenheidsonderzoek” in te vullen. U kan bij elke vraag nog 

bijkomende opmerkingen of suggesties noteren. Hoe meer ontvangen 

antwoorden, hoe meer representatief en bruikbaar de resultaten zijn 

voor ons als school. U kan de vragenlijst invullen tot en met dinsdag 

15 december.(via onderstaande link) 

Alvast dank ! 

https://www.survio.com/survey/d/S7V9Y5D5T7Q6X8K3R  

 

SINT OP BEZOEK 

Ondanks alle coronatoestanden heeft de Sint toch beslist, om net 

zoals in de andere Ravelse scholen ook bij ons op school langs te 

komen. Vrijdag, 4 december zal de Sint en enkele Pieten een bezoekje 

brengen aan onze school. We gaan dit bezoek coronaproof 

organiseren.  

 Er is geen onthaal van de Sint en Pieten op de speelplaats. 

 Zij komen niet tot in de klassen. 

https://www.survio.com/survey/d/S7V9Y5D5T7Q6X8K3R


 Zij ontvangen alle klassen in de sportzaal. Een ruime zaal die 

goed verlucht wordt en waar ook de kinderen de kans krijgen om 

een gedicht, lied, dansje, toneeltje, ... te brengen voor de Sint. 

 Er wordt niet met pepernoten gestrooid. Ieder kind krijgt een 

zakje met wat lekkers in. 

Alle kinderen kijken alvast uit naar dit bijzondere bezoek.   

 

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 KLEUTERSCHOOL 

Volgende week starten de oudercontacten voor onze kleuterschool.  

Vanwege de huidige veiligheidsmaatregelen zal dit allemaal digitaal of 

telefonisch verlopen.  

De afspraken zijn reeds gemaakt.  

 



JUF BRIGITTE OPNIEUW VAN START 

Juf Brigitte zal vanaf woensdag 1 december halftijds terug van start 

gaan. De voorbije weken en maanden zijn een intense en emotionele 

periode geweest voor de juf. Juf Brigitte zal daarom niet als 

klasleerkracht van 2KB aan de slag gaan, maar zal dit schooljaar een 

andere opdracht op zich nemen.  

 Juf Brigitte zal tot aan de kerstvakantie als zorgleerkracht aan de 

slag gaan en ondersteunen in verschillende klassen. 

 Vanaf januari zal ze op donderdag, in 2KA juf Martine en op 

vrijdag, in 1KB juf Leen vervangen. Op woensdag zal ze in 

enkele klassen ondersteunen als zorgleerkracht. 

 Juf Anouchka en juf Katrien blijven tot aan de kerstvakantie de 

klasjuffen in 2KB. 

 Vanaf januari zal juf Katrien voltijds aan de slag zijn als klasjuf 

van 1KC. 

 Vanaf dat moment wordt de taak van juf Katrien in 2KB 

overgenomen door juf Elise en zal ze samen juf Anouchka de 

klasjuf zijn van 2KB. 

We zijn blij om juf Brigitte terug in ons team te hebben en wensen 

haar een fijne start toe.  

 



 

MEERDERE MELDINGEN 

Deze week zijn er meerdere meldingen binnengekomen bij het 

kriebelteam. 

Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen, kan het kriebelteam tijdelijk 

NIET controleren in de klassen. 

Alle kinderen uit de klassen met een besmetting ontvingen een 

briefje.  Mogen wij vriendelijk doch dringend verzoeken 

om extra alert te zijn, goed te controleren en uw kind enkel te 

behandelen indien er een besmetting is. 

Voor meer informatie en nuttige tips kan u altijd contact opnemen met 

iemand van het kriebelteam.  

 

ONZE SCHOOL EN RAVELS "VERLICHT" 

Het bestuur van de ouderraad heeft ook dit jaar voor een mooie en 

gezellige verlichting gezorgd aan de inkom te Dorp 2. We doen op 

deze manier ook mee met de actie van de gemeente Ravels, waarover 

u hieronder meer info kan lezen. 



 

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. Laten we, ieder in onze eigen 

bubbel, om 19.00 uur een minuut stil zijn om hen te herdenken. 

Tevens zijn we dankbaar voor alle mensen die op één of anderen het 

best van zichzelf geven in deze bijzondere periode.  Dit doen we door 

dan de kerstverlichting aan te steken. De 3 deeldorpen zullen zo weer 

met 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?  

 



 

Corona zorgt ervoor dat Rode Neuzen Dag er dit jaar anders uitziet dan normaal. Geen grote 

events op scholen, geen verkoop van Rode Neuzen op schoolfeesten of andere plaatsen met veel 

volk. Daarom ligt de focus dit jaar minder op het inzamelen van geld, maar des te meer op het 

mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren. Ook in Ravels willen we het welzijn 

van de jongeren extra onder de aandacht brengen en dit door hen zelf hun zeg te laten doen. 

We dagen jou dan ook uit om aan de slag te gaan met potlood (of stift of…) en papier en iedereen 

te laten weten wat corona met je doet. Laat ons via een tekening, gedicht, spreuk … weten wat je 

voelt tijdens deze bizarre (lockdown)periode. Hang dit uit aan de raam of steek dit in de 

brievenbus in het gemeentehuis en dan zoeken wij er een mooi plekje voor. Je kan jouw creaties 

ook plaatsen op instagram met #rodeneuzendagravels. 

De herfst en winter zijn donkere en stille periodes, zeker dit jaar en zeker voor jongeren die zo 

hard nood hebben aan sociaal contact. Eenzaamheid, angst en onzekerheid liggen meer dan ooit 

op de loer. We weten dat muziek hierbij kan helpen. Laat daarom weten wat jouw favoriete 

nummer is en toon zo aan de andere jongeren dat je hen steunt! Zet je favoriete nummer zeker bij 

op je creatie, maar post dit ook op sociale media met #shareyoursong. 

Een kleine moeite, maar een gigantisch verschil… 

Via onderstaande link kan je de nodige toffe papieren downloaden en afprinten. 

https://www.ravels.be/rode-neuzenactie-2020 

 

 

 
GEVONDEN : een hoorapparaat - Terug te bekomen op het kantoor 

van de school. 

VERLOREN : de sleutels van Arlette met een aapje als sleutelhanger - 

Terug te bezorgen aan Arlette. 

https://www.ravels.be/rode-neuzenactie-2020

