Nieuwsbrief december 2017
Beste ouder(s),

We kijken vol verwachting uit naar een sfeervolle feestmaand . De kinderen
zullen eerst de Sint verwelkomen op onze school. Daarna kunnen onze
kerstspullen ook weer van de zolder gehaald worden. We trachten vooral te
genieten van deze feestelijke periode.

Afscheid:
 Hailey Roofthooft (4A) nam afscheid van haar overgrootvader, Willy Germaan Van
Rymenant
Onze innige deelneming!

NIEUWTJES UIT DE KLEUTERSCHOOL EN DE LAGERE SCHOOL
Zie hiervoor op onze schoolwebsite: www.vbsramsel.be
Na de herfstvakantie stapten Jamie, Jenske, Oode en Vienna voor de eerste keer onze
kleuterschool binnen. Welkom in onze school. Hopelijk voelen jullie je hier snel thuis!
De winter staat voor de deur. Op school blijven vaak jassen, sjaals, mutsen,…
achter. Genaamtekende spullen kunnen we gemakkelijker terug bezorgen. We vragen
u daarom al deze spullen te naamtekenen. Met dank!
Graag willen we nog even melden dat onze schooldag start om 8.45u. Probeer uw
kinderen tijdig naar school te brengen zodat de lessen stipt kunnen starten.
Indien u toch te laat bent, worden kleuters tot in de klas gebracht en in de lagere school
dient men zich aan te melden op het secretariaat.
We willen uitdrukkelijk vragen om zieke kinderen niet naar school te sturen en thuis te
houden tot ze volledig genezen zijn. Zeker als ze koorts hebben, zijn kinderen beter
thuis dan in de klas. Denk ook aan het attest medicatie als uw kind medicijnen verder
dient uit te nemen op school. U kan dit document downloaden op onze website onder
"documenten".
Dank voor uw medewerking!

Onze schoolkalender 2018 ligt bij de drukker. Bedankt Robby en Eve voor de vele
werkuren die jullie aan deze kalender gespendeerd hebben.
Weerom een pareltje.
Voor ons kan 2018 alvast niet meer stuk.
Nog geen exemplaar besteld? Haast je snel want vrijdag 1 december worden de
bestellingen afgesloten. Schrijf 13 euro over op de rekening van het oudercomité.
BE94 8538 6177 5314 met vermelding van de naam en klas van je kind.
Alvast bedankt voor jullie steun!

Nieuws vanuit de leerlingenraad
Onze gemotiveerde leerlingenraad is al twee keer samen geweest. Je kan het verslag
steeds lezen op de website van onze school. Ook zij hebben een groot en warm hart want
op zaterdag 16 december zal de leerlingenraad koekjes bakken en deze zullen verkocht
worden t.v.v. "de warmste week" tijdens de inhuldiging van de kleiputsite.

Verkeer op school

Kom goed zichtbaar te voet of met de fiets naar school tussen 1 december en 31
januari (kleuterschool) en 7 februari (lagere school)!
Beste (groot)ouders,
Onze school is lid van het Octopusplan. Als Octopusschool doen we mee aan de
campagnes van het Octopusplan. In september vond de STRAPDAG (stappen en trappen
naar school) plaats en in het najaar doen we mee aan de FLITS-campagne.
FLITS wil enerzijds het autoverkeer in de winterperiode terugdringen en de duurzame
mobiliteit stimuleren, anderzijds gaat de aandacht naar zichtbaarheid en
verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode.
Tussen 1 december en 7 februari doet een FLITSTEAM van vrijwillige ouders 4
flitsacties aan de schoolpoort. Leerlingen die goed zichtbaar naar school komen of
naar huis gaan krijgen een stempel. Zij die een stempel hebben ontvangen, krijgen
hiervoor een sticker.
Door 4 stickers te verzamelen kan je een gepersonaliseerd flitshesje winnen.
We sluiten onze flitsperiode af met een fluodag. In de kleuterschool zal deze doorgaan op
woensdag 31 januari en in de lagere school op woensdag 7 februari. Dan trekken we
onze leukste fluo-outfit aan.
Doe jij mee?
We vragen de (groot)ouders om zelf ook het goede voorbeeld te geven aan uw
(klein)kind.
Tracht te voet of met de fiets te komen. Draag ook een fluohesje en zorg voor een goed
werkend fietslicht.
We gaan in ieder geval FLITSEND van start vanaf 1 december!
Namens het Bolsterteam

Nieuws vanuit het oudercomité
Op 11 november vond onze 5de Comedy Night plaats. We kunnen weer spreken van een
geslaagde editie. We zagen veel bekende gezichten in het publiek, waarvoor onze dank.
Maar ook mensen die geen band hebben met onze school vonden de weg naar Ramsel en
steunden zo ook onze school. Begin december bespreken we deze avond en bekijken we
of we ook in 2018 een Comedy zullen organiseren.
Onze tweede activiteit in november was de kledinginzameling. Niet minder dan 4130kg
werd onder het afdak van de lagere school op een hoop gegooid. Bijna 2 vrachtwagens
vol. Goed voor een spaarcentje van ongeveer 1200 euro. Een welgemeende dank u wel
aan iedereen. Na de paasvakantie volgt de tweede inzameling van dit schooljaar.
Maar het oudercomité zit niet stil. Als vrijwilliger van het oudercomité tonen we
meermaals per jaar ons groot hart door activiteiten te organiseren voor de school. Maar
ook voor andere initiatieven zijn wij te vinden. Op zaterdag 16 december zal de looppiste
rond de Kleiput officieel ingelopen worden. Door de gemeente werden we aangesproken
of we tijdens deze inhuldiging een standje willen opzetten. Een deel van de opbrengst
zullen wij schenken aan het Kinderkankerfonds. Dit in teken van de Warmste Week van
StuBru. Meer nieuws volgt nog via onze Facebook – pagina.
Zondag 17 december zullen we net als vorig jaar de tent uitbaten op het domein De
Merode in Westerlo. U kan ons terugvinden in de grote tent tussen 14u en 23u. Kom jij
ook mee de kerstsfeer opsnuiven? Voor deze dag zijn we ook op zoek naar extra
helpende handen. Hebt u tijd en zin om enkele uurtjes mee te komen werken? Geef ons
dan een seintje via mail oudercomite@vbsramsel.be Even meegeven dat we hier vorig
jaar 700 euro hebben verdient. Dit geld gaat integraal naar de school.
We wensen alle leerlingen al veel succes met de toetsenperiode die er in december
aankomt. En dan kijken we met veel plezier uit de feestperiode.

Geheugensteuntje
 Heeft u al een studietoelage voor uw kind aangevraagd?

Neem gerust een kijkje op de website www.studietoelagen.be
Hier vindt u al de nodige informatie!

Data om niet te vergeten
Vrijdag 1 december 2017



Start flitscampagne

Maandag 4 december 2017



Zwemmen voor 5A,5B en 6

Dinsdag 5 december 2017



Bewegingsjungle 3de lj

Woensdag 6 december 2017



Sinterklaas op school

Vrijdag 8 december 2017



4de leerjaar naar het Speelgoedmuseum

Maandag 11 december 2017



Zwemmen voor 5A,5B en 6

Woensdag 13 december 2017



20u Oudercomité

Donderdag 14 december 2017



6de Leerjaar naar Damiaaninstituut

Vrijdag 15 december 2017



Leerlingenraad

Zaterdag 16 december 2017



Inhuldiging kleiputsite
Bezoek zeker en vast het tentje van het
oudercomité en de leerlingenraad.

Maandag 18 december 2017



Zwemmen voor 5A,5B en 6

Dinsdag 19 december 2017



Mega spelenpaleis voor het 2de lj in de MIXX

Woensdag 20 december 2017



Kijkdag voor de instappertjes in de klas van juf
An van 9.00u tot 10.15u

Donderdag 21 december 2017



Kerstfeestje in de kleuterschool

Vrijdag 22 december 2017



Kerstfeestje in de lagere school



Rollerdag in de lagere school bij goed weer!



Kerstviering in de kerk om 13.15u: iedereen van
harte welkom.



15u begin van de kerstvakantie

