Nieuwsbrief maart 2018
Beste ouder(s),

Februari is voorbij gevlogen. We vierden carnaval, overwonnen de griep en
konden ook al van een lentezonnetje en voorjaarsbuien genieten.
FAMILIENIEUWS
We verwelkomen:
Nel, het dochtertje van juf Dorien (2A) en Sam Peeters
Proficiat!

We namen afscheid van:

-Monique De Busser, grootmoeder van Seppe Geens(3KA)
-Irma Van de Leest, de schoonmoeder van juf Linda (1A)
Onze oprechte deelneming
VERKEERSVEILIGE SCHOOL
De afgelopen maanden kleurde Ramsel fluo! Vele jongens en meisjes trokken 's morgens
en 's avonds hun fluohesjes aan.
In de kleuter- en lagere school werden er op onverwachte momenten fluoacties
georganiseerd door ons flitsteam. Bedankt oudercomité voor het mee ondersteunen van
deze actie. We sloten deze periode af met een heuse fluo flitsdag!
Een dikke proficiat voor iedereen en we blijven verder fluo dragen!
NIEUWTJES UIT DE KLEUTERSCHOOL EN DE LAGERE SCHOOL
Zie hiervoor op onze schoolwebsite: www.vbsramsel.be en onze facebookpagina
- Het vormsel zal in 2019 doorgaan op zaterdag 27 april om 11.30u in de
Sint-Hubertuskerk te Ramsel
- Op vrijdag 9 maart organiseert Bednet de derde Nationale Pyjamadag. Een dag waarop
de leerlingen van de lagere school les kunnen volgen in pyjama of onesie, uit solidariteit
met zieke kinderen die niet in de klas kunnen aanwezig zijn.
Wij doen dus weer mee!
- Nog steeds komen er luizenmeldingen binnen. We vinden het fijn dat dit gemeld wordt,
maar moeten nog steeds met z’n allen blijven controleren. Probeer thuis regelmatig een
luizencontrole in te plannen. We willen deze beestjes echt de school uit krijgen.
- Tijdens het eerste trimester verzamelden we al heel wat spullen bij onze
verloren/gevonden voorwerpen. Mocht je nog een handschoen, een fruitdoosje, een
jas,… missen, kom dan even langs .Hopelijk vinden heel wat spulletjes hun eigenaar
terug.
- Tijdens de week van 19 maart verwelkomen we 2 inspecteurs op onze school voor een
schooldoorlichting zonder juridische consequenties.

Nieuws van het oudercomité
Ouders, leerlingen,
Er is weer hard gewerkt de afgelopen weken. Ouders van de schoolgaande kleuters
hebben al gemerkt dat er weer wat meer kleur op de speelplaats is. Enkele handige
papa’s uit het oudercomité, schoolraad en schoolbestuur hebben het kunstgras gelegd op
de speelplaats. Stilaan krijgt de speelplaats definitieve kleurtjes en aankleding. Voor de
nieuwe kleutertjes die een kijkje komen nemen tijdens de opendeur van 3 maart hebben
wij nog een leuke, kleurrijke verrassing. Zij zullen als eerste wat nieuwe speeltuigjes
kunnen testen.
Ook op de lagere school kon u ons spotten in kleurrijke outfits tijdens carnaval. Tijdens
de middag boden we alle leerlingen en leerkrachten frietjes met videe aan. Er werd nogal
gesmuld.
De zonnestralen vinden hun weg door de wolken. Hier en daar komen al bloempjes
piepen. Naar jaarlijkse gewoonte komt samen met de lentekriebels ook onze
ontbijtmandenactie op de voorgrond. Uw zoon/dochter kreeg al een bestelformulier mee.
U kan bestellingen doorgeven door het strookje ingevuld mee te geven of via een mailtje
te sturen naar oudercomité@vbsramsel.be. Betalingen kunnen cash maar bij voorkeur
verkiezen we betaling via overschrijving.
Oudercomité De Bolster

Data om niet te vergeten
Zaterdag 3 maart 2018



opendeur kleuterschool van 10u tot 12u

Maandag 5 maart 2018



Eerste keer zwemmen voor 1A, 2A en 2B



Week van de vrijwilliger
Wij willen alle vrijwilligers die onze school op de
één of andere manier mee ondersteunen
hartelijk danken voor hun helpende handen.
BEDANKT!



Eerste leerjaar naar M Museum in Leuven



3de leerjaar medisch school toezicht



eerste graad naar de BIB naar de
boekenvertelster



Nationale pyjamadag
Kom in pyjama of onesie naar school.
Zo steek je zieke kinderen en jongeren een hart
onder de riem.
Voor meer info zie www.bednet.be

Maandag 12 maart 2018



Zwemmen voor 1A,2A en 2B

Woensdag 14 maart 2018



20u oudercomité

Donderdag 15 maart 2018



5-jarigen naar Technopolis in Mechelen

Vrijdag 16 maart 2018



6de leerjaar naar KAMSA Aarschot

Maandag 19 maart 2018



Zwemmen voor 1A,2A en 2B

Dinsdag 6 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018



BIB kleuterschool

Dinsdag 20 maart 2018



Bib lagere school

Woensdag 21 maart 2018



2K naar Delvora in Betekom

Donderdag 22 maart 2018



Alles met de bal voor het 4de lj in de Mixx

Zondag 25 maart 2018



Ontbijtmanden van het oudercomité

Maandag 26 maart 2018



Zwemmen voor 1A, 2A en 2B



6de leerjaar naar Sint-Jozefscollege in Aarschot



vervolg oudercontacten 4,5 en 6

Dinsdag 27 maart 2018



vervolg oudercontacten 4,5 en 6

Woensdag 28 maart 2018



Kijkdag voor de instappers in de kleuterschool



Vervolg oudercontacten 4,5 en 6



voetbal 4-4 voor de 2de graad in Bergom



Paasfeestje in de kleuterschool



Leerlingenraad



Paasontbijt in de lagere school



Rollerdag bij goed weer



15u Paasvakantie begint



rapport 3

Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018

