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A G E N D A - EETFESTIJN nu zaterdag!

EETFESTIJN nu zaterdag !

EETFESTIJN nu zaterdag ! EETFESTIJN nu zaterdag !

Maandag 25/02/2019 :Zwemmen 4de lj + 6de lj - Vriendjesdag + BMF-day
Dinsdag 26/02/2019

: Zwemmen 3KA/pretbad Auteurslezing 3de lj + 6de lj
Onthaalmiddag nieuwe kleuters

Woensdag 27/02/2019: FRUITDAG
Donderdag 28/02/2019: Zwemmen 5de lj
Vrijdag 01/03/2019

: Carnaval op onze school !

(kleuters mogen een hele dag verkleed komen,
de lagere school pas vanaf 's middags)

Alaaf ! Volgende week vrijdag is het weer zover ... dan vieren we met heel de
school carnaval. Prins Carnaval, Mees en zijn hofdames, Gianna en Jayda

nodigen je alvast uit om met ons carnaval te vieren. Komen jullie ook naar onze
STOET kijken??? Enkele praktische zaken:


Start stoet 13.15u: Dorp 60, via Kabienstraat naar Vond, om daar onze
kleinste kinderen op te halen, via het Dorp naar de Mierdsedijk, klein
stukje Krommendijk, naar de Kiosk. Aan de kiosk houden we halt voor de
grootste polonaise van Poppel.



Voor de kleinste kinderen wordt voor vervoer gezorgd tijdens de stoet.



Na de stoet feesten de kinderen verder in de eetzaal (kleuterschool) en
gemeentezaal (lagere school)

De organisatie van het carnaval gaat niet vanzelf. Hierbij is hulp hard nodig.
Allereerst hopen wij dat net als vorig jaar veel kinderen weer gaan bouwen
aan een wagen om de carnavalsoptocht een nog groter succes te maken.
Voor de twee origineelste carnavalswagens zijn uiteraard weer prijzen voorzien!
Verder is de organisatie van het kindercarnaval op zoek naar helpers. Wilt u
vrijdag 1 maart helpen meldt u dan per mail aan bij jolanda_wijn@hotmail.com.
We zijn dit jaar ook op zoek naar een nieuwe DJ. Vind je het leuk om de zaal
met jouw muziek op zijn kop te zetten en heeft één van je ouders tijd om je mee
te komen helpen, dan ben jij de man of vrouw die we zoeken!

VLAAMSE WEEK: KIES KLEUR TEGEN PESTEN
Volgende week is het de Vlaamse week: Kies kleur tegen pesten. Net zoals in
alle Vlaamse scholen zullen ook wij tijdens deze week extra stilstaan bij de
gevolgen van pesten. Maandag roepen we daarom uit tot "Vriendjesdag" (Dorp
2) en "BeMyFriend-day" (Dorp 60).

OPROEP OM MASSAAL ROS GELD IN TE ZAMELEN TEGEN KANKER.

Vanaf december 2019 zullen de rosse 1 en 2 centjes uit onze portemonnees
verdwijnen. Vandaar dat Kom op tegen Kanker Vlaanderen nog een allerlaatste
keer oproept om massaal ros geld in te zamelen tegen kanker. OOK ONZE
SCHOOL DOET MEE ! Op het kantoor van onze school staat "de rospot".
Hierin kunt u uw rosse centjes doneren voor dit goede doel. Komt u niet vaak
op school en wenst u toch te doneren? Doe dan de rosse centjes in een zakje
en geef ze mee met uw kind. Dan komt dat vanzelf op de juiste plaats terecht.
De kinderen te Dorp 60 kunnen deze centjes aan de leerkracht bezorgen. Zij
zullen er voor zorgen dat ze op het kantoor geraken. Alvast dank !

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Volgende week zullen volgende leerkrachten afwezig zijn wegens vorming.
- maandag: meester Dieter
- woensdag: juf Diane en juf Tinne
Voor deze leerkrachten wordt vervanging voorzien.

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

KRIEBELTEAM OP PAD.
Regelmatig doet het Kriebelteam na een controle, een hercontrole in een
bepaalde klas. Deze week deden zij opnieuw een hercontrole.

IS JE KIND ZIEK? LAAT HET DAN ZIEK ZIJN T H U I S !
Voelt je kind zich niet lekker? Hoesten, diarree, buikpijn, hoofdpijn, spierpijn,
koorts .... (Verhoging vanaf 37,5°C - 38°C )
Laat je kind dan ziek zijn thuis aub. Een ziek kind op school is voor niemand
goed. Je kind voelt zich de hele dag slecht en kan niet optimaal functioneren
EN het maakt de andere kinderen in de klas/school ook ziek. Hartelijk dank voor
uw medewerking!
Een kind dat genezen is, vertoont geen symptomen meer en is 24 uur koortsvrij.

IETS VERLOREN? OP SCHOOL - IN DE SPORTHAL - BIJ DE
PLAYBACKSHOW ?
Kom even binnen op kantoor en kijk bij de verloren voorwerpen.
(sleutels, horloges, juwelen, lampjes, paraplu,....)

PAASBOEKEN
De school biedt vrijblijvend de mogelijkheid om paasvakantieboeken aan
€ 7,- te bestellen. Contant betalen in envelopje ten laatste tot 12 maart.
Meer info? Foldertjes te verkrijgen op het bureau van de school of op
www.uitgeverijaverbode.be/paasvakantieboeken

WIJ VERZAMELEN NOG STEEDS BATTERIJEN.
Reeds vele jaren verzamelen wij op onze school lege batterijen. Bij inlevering
hiervan ontvangen wij punten waarvoor we dan speelgoed/didactisch materiaal
kunnen bestellen. Deze week ontvangt ieder kind een zakje van Bebat, de
organisatie die dit regelt. Het zou fantastisch zijn als al deze zakje gevuld met
lege batterijen terug zouden komen. U kunt deze inleveren via uw kind of
rechtstreeks in de daarvoor bestemde ton te Dorp 60 of in de ton te Dorp 2.

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen/mededelingen
Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers uit te delen OF
mededelingen op onze nieuwsbrief te vermelden. Hieronder enkele
mededelingen :
*** Zin om te golfen ????
Zin om eens de golfen maar je weet niet of dit leuk is? Wie weet schuilt er wel een enorm talent in jou! Via de site
www.sjorssportief.nl kun je je eenvoudig registreren om te kijken of deze sport iets voor jou is (typ je als Gemeente
Goirle in en bij plaats, en school overige). Vanaf woensdag 10 april kun je 3x op een woensdag golfles krijgen op
landgoed Nieuwkerk dat op nog geen tien minuten van Poppel vandaan ligt. De kosten: slechts € 15,00.
*** De Bib organiseert : JEUGDBOEKENMAAND !!! Tijdens deze jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap. Kom
je mee spelen, knutselen en het bibsterspel spelen met bekende en nieuwe vrienden/vriendinnen? Een drankje en een
hapje worden gratis voorzien tijdens de pauze. Inschrijven kan pas vanaf 25/2 tot en met 11/3 op de website van de
bib: http://ravels.bibliotheek.be VOL IS VOL!
=> 1ste + 2de leerjaar op 20/3/2019 van 14.00u tot 16.00u in de podiumzaal v/d Wouwer
=> 3de + 4de leerjaar op 13/3/2019 van 14.00u tot 16.00u in de podiumzaal v/d Wouwer
=> 5de + 6de leerjaar op 27/3/2019 van 14.00u tot 16.00u in de Bib te Ravels.
*** Film krokusvakantie - CINE DE WOUWER

Dinsdag 5 maart

Raafje met de rode sok
13.15 uur - vanaf 4 jaar

Wanneer het eten van de dieren in de rivier rolt en door het water wordt verzwolgen ontstaat er een regelrechte ramp.
Raafje wil samen met zijn vrienden een nieuwe voorraad kopen. Het geld daarvoor willen ze winnen met een
zeepkistenrace door het bos. Daarbij moeten ze het opnemen tegen de ambitieuze race-papegaai uit Zuid-Amerika, en
die vormt niet hun enige struikelblok op weg naar succes!

Het ongelooflijke verhaal van de Mega Grote Peer
15.15 uur - vanaf 6 jaar

In Solby, een klein en vredig havenstadje, is het leven goed voor Mitcho en Sebastiaan. Tot de dag dat ze een fles in de
zee vinden met daarin een mysterieuze boodschap gestuurd door de burgemeester die al een jaar vermist wordt. Ze
besluiten hem te gaan zoeken en komen zo al snel terecht in een bijzonder avontuur vol zeemonsters, rare piraten en....
een mega grote peer!
Toegang: € 3,00 per film (online of aan de kassa)
GC De Wouwer Kloosterstraat 4 2380 Ravels
tel. 014 65 48 65 of 014 65 21 55
www.dewouwer.be www.facebook.com/dewouwer

