Nieuwsbrief februari 2018
Beste ouder(s),

Het nieuwe jaar draait weeral op volle toeren. En met vele goede voornemens
zijn we er terug ingevlogen.
FAMILIENIEUWS

We namen afscheid van:

Guido Vervloessem, de grootvader van Frauke Verhoeven (2B)
Wim Beunen, de overgrootvader van Jasper Verreet (6A) en Jenske Goossens (1P)
Philomena Dioos, de overgrootmoeder van Elin De Roover (3A), Ferre (5A) en Lars Voet
(3KB)
Onze oprechte deelneming
We verwelkomen:
Tuur, het zoontje van juf Lien (6delj) en Steven Vleugels
Ika, het broertje van Enora Boon (3KA)
Oskar, het broertje van Emil en Leon Harrison (2K)
Proficiat!
DIKKE TRUIENDAG

Dinsdag 6 februari 2018: Dikketruiendag op onze school!

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken
dan ook met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich
meebrengt.
Bij hittepieken veranderen steden en gemeenten en scholen door al het beton in echte
hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland.
Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.
Maar we kunnen daar iets aan doen. Het thema van dit jaar is dan ook van grijs naar
frisgroen!
Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door ‘frisgroen’ op de
speelplaats, op het balkon, op straat, … dan kunnen we met zijn allen, op school, in de
gemeente of op het bedrijventerrein de nadelige klimaateffecten tegengaan. Extra groen
zorgt in de zomer voor meer afkoeling en regenwater kan beter infiltreren in de bodem.
Daarom zal onze school op dinsdag 6 februari 2018 ingaan op de oproep van het
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid om onze eigen ‘frisgroene’
inspanningen in de verf te zetten en deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Door een
warme trui of onesie aan te trekken en de verwarming lager te zetten verminderen we
zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de
klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.
Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.

Van 2 tot 9 februari gaat de Vlaamse week tegen pesten door. Het Vlaamse netwerk
“Kies kleur tegen pesten” roept alle Vlaamse kinderen op om hun mond open te trekken
als ze pesterijen zien of horen gebeuren.
Wij willen al onze leerlingen hierbij aanmoedigen: “Heb je kleine of grote problemen? Blijf
er niet mee zitten maar praat er over!” Laat zien dat je pesten niet OK vindt en stip it! ::
Ook het schoolteam zit niet stil. De leerlingen en leerkrachten zullen hun best doen om
een fantastische vriendschapsweek te organiseren met gevarieerde activiteiten in iedere
klas.
In de lagere school sluiten we op vrijdag 9 februari onze vriendschapsweek af door
samen met de ganse school een fijn carnavalsspel te spelen. Wij wensen iedereen alvast
veel vriendschap toe!

VERKEERSVEILIGE

SCHOOL

Tijdens de maand januari werden er een vijftal zichtbaarheidacties georganiseerd in de
kleuter- en lagere school.
We stelden vast dat Ramsel ’s morgens en ’s avonds wat meer fluo kleurde dan anders.
Proficiat aan iedereen die er aan mee werkten om deze actie te laten slagen.
Speciale dank aan het flitsteam van het oudercomité die deze actie mee ondersteunden.
En wij blijven uiteraard onze fluohesjes dragen!
Zowel kleuter- als lagere school sluit deze periode feestelijk af met een fluodag.
De lager school behaalde vorig schooljaar zijn derde deellabel voor verkeer.
Daardoor ontvingen we ook een subsidie waarmee we een verkeerskoffer konden
aankopen. Deze verkeerskoffer zal bij onze eerstvolgende verkeersactiviteiten op school
ingezet worden om verkeersvaardigheden op maat verder in te oefenen. Op deze manier
leren onze leerlingen zich zelfstandig en veilig verplaatsen in het verkeer.

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
Ouders, leerlingen,
Bij de aanvang van het nieuwe jaar, namen we afscheid van 2 vrijwilligers. Jean-Marie en
Sharon besloten om hun activiteiten voor het Oudercomité te stoppen. We willen hun
nogmaals bedanken voor hun inzet voor onze school. BEDANKT!!! We zijn als
Oudercomité steeds op zoek naar nieuwe mensen. Heb jij zin om ons team te komen
versterken? Neem dan zeker contact op met 1 van onze leden of via mail naar
oudercomite@vbsramsel.be
We bekennen als Oudercomité kleur. Samen met de juffen van de kleuterschool zijn we
volop bezig met de verfraaiing van de nieuwe speelplaats. Speeltuigen worden geplaatst,
de roosters voor de vensters krijgen de kleurtjes van elke klas, we plaatsen ook nog
krijtborden en zijn in overleg om een mooie, kindvriendelijke graffiti aan te brengen. We
hopen deze werken zo snel mogelijk rond te krijgen zodat de kleuters snel op hun nieuwe
speelplaats kunnen spelen.
Ook aan de lagere school willen we een graffiti aanbrengen op de buitenmuur van de
prefab. Dit om onze school zichtbaar te maken. Dus ook dit jaar investeren we in de
uitstraling voor de lagere school.
Oudercomité De Bolster
NIET TE VERGETEN.....
* In de lagere school blijven er heel wat verloren voorwerpen achter. Neem gerust een
kijkje in de eetzaal.
* Gelieve adres- en telefoonwijzigingen steeds door te geven aan het secretariaat, zodat
onze gegevens up-to-date blijven.

* Meld allergieën zodat we onze medische fiches kunnen aanvullen indien nodig.

Data om niet te vergeten
Donderdag 1 februari 2018



6de leerjaar naar kamp C

Vrijdag 2 februari 2018



Poppentheater in de kleuterschool

Maandag 5 februari 2018



Start vriendschapsweek



Zwemmen voor 5A, 5B en 6



Dikketruiendag



6de lj naar Sancta Maria in Aarschot



Carnaval in de kleuterschool
De kleuters mogen verkleed naar school komen.
In de voormiddag spelen we met zijn allen een
super leuk spel. de juffen trakteren met een
drankje en een knabbeltje. Dus boekentasjes
mogen thuis blijven.
De kleuters mogen serpentines meebrengen.
Confetti, spuitbussen, stokken, geweren,
zwaarden… laten we thuis.

Dinsdag 6 februari 2018
Woensdag 7 februari 2018



fluo-dag in de lagere school



13u trefbal 2de graad in de Mixx



20u oudercomité

Donderdag 8 februari 2018



Technopolis@school in Blauberg voor de LS

Vrijdag 9 februari 2018



Carnaval in de lagere school
De leerlingen van de LS mogen verkleed naar
school komen. In de voormiddag spelen we een
superleuk spel.
’s Middags eten we samen lekkere frietjes met
vidée. Bedankt oudercomité!
Vergeet je bestek niet, rol dit in een servet en
stop het in een plastieken zakje.
De leerlingen mogen serpentines meebrengen.
Confetti, spuitbussen, stokken, geweren,
zwaarden… laten we thuis.
15u de krokusvakantie begint!



technopolis@school in Blauberg voor de
4/5jarigen

Maandag 12 februari 2018



Start krokusvakantie

Maandag 19 februari 2018



Weer naar school



Welkom instappers



Zwemmen voor 5A,5B en 6

Maandag 26 februari 2018



Zwemmen voor 5A,5B en 6

Dinsdag 27 februari 2018



2de leerjaar naar Heemkundig museum te Oevel

