Nieuwsbrief mei 2018
Beste ouder(s),

De tijd vliegt. Het derde trimester is op gang geschoten en samen met de aprilse
grillen en de eerste zonnestralen vallen de uitnodigingen voor infomomenten,
schoolfeesten, communies en lentefeesten, ... in de bus. Kortom: alle agenda's
zijn goedgevuld. En we gaan er zoals gewoonlijk weer tegenaan!

We namen afscheid van:

- Gilberte Claes, oma van Ward Van Aerde(6A)
- Carine Van Rijmenant, oma van Hailey Roofthooft (4A)
Onze oprechte deelneming.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL EN DE LAGERE SCHOOL
Zie hiervoor op onze schoolwebsite www. vbsramsel.be
Schoolfeest Kleuter- en lagere school
Op zaterdag 26 mei doen we ons boekje open op ons boekenfeest.
Vanaf 13u kan u op de speelplaats en in de lokalen van de lagere school genieten van
optredens, voorstellingen, tentoonstellingen, speurtocht: opzoek naar Wally, spelletjes,
boekenbeurs en nog veel meer
Het oudercomité voorziet iedereen van de nodige spijs en drank.
We duimen alvast voor mooi weer en kijken er naar uit!

Verkeersveiligheid
Verkeersweek
Van 14 tot en met 18 mei 2018 gaat de verkeersweek door met Sam De Verkeersslang.
Elke leerling die tijdens deze week te voet, met de fiets of openbaar vervoer naar school
komt en een fietshelm en/of fluohesje draagt, krijgt daarvoor een stip.
Al die stippen worden samengebracht op het spandoek van Sam de verkeersslang.
We gaan proberen om onze Sam zo veel mogelijk stippen te geven.
Doe jij ook mee???
Op dinsdag 15 mei is er fietsencontrole voor al de leerlingen vanaf het derde
leerjaar. Dus je fiets niet vergeten!
Dinsdagnamiddag wordt er voor het vierde leerjaar een fietsbehendigheidsparcours
opgesteld. Zij zullen dit parcours o.l.v. de politie doorlopen.
De derde graad zal het grote verkeersspel spelen.
In de kleuterschool worden er ook talrijke stap- en fietsoefeningen voorzien.

Autoluwe schooldag voor een veiligere schoolomgeving
Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de agenten van politiezone Zuiderkempen en de leerkrachten
van de lagere school een autoluwe schooldag in Ramsel.
We richten dan ook een warme oproep naar leerlingen en ook (groot)ouders om die dag de auto in de
garage te laten staan. Kies voor een gezonder, milieuvriendelijker en bovendien goedkoper
alternatief: ga te voet of met de fiets naar school!
Minder auto's betekent minder CO2-uitstoot, minder verkeerschaos aan de schoolpoort en meer
veiligheid voor de zwakke weggebruiker.
Om de leerlingen weerbaarder te maken in het verkeer worden er gedurende het hele schooljaar al tal
van verkeersactiviteiten georganiseerd. Fietsvaardigheidsparcours, knelpuntenbegeleiding en lessen
over de dode hoek staan voor diverse klassen op de agenda.
Duurzame mobiliteit bekom je niet met een één-dags-actie. Maak er een gewoonte van om, zeker bij
mooi weer, te stappen of te trappen naar de school of het werk!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Hoe ziet onze autoluwe schooldag eruit?
De leerlingen worden opgepikt op verschillende verzamelpunten en fietsen van daaruit verder naar de
school onder begeleiding van leerkrachten en/of politie.
De jongens en de meisjes van het vijfde en zesde leerjaar mogen alleen deelnemen aan de fietstocht.
De leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar moeten vergezeld zijn van een
volwassen begeleider.
We komen samen om 8.20u aan:
- verzamelplaats 1: pleintje Roteinde
- verzamelplaats 2: hoek Kerselarestraat en Hoevestraat
- verzamelplaats 3: Steenovens
- verzamelplaats 4 : ter hoogte van Visvijverstraat nr 2
- verzamelplaats 5: hoek Westmeerbeeksesteenweg en Ramselsesteenweg: tegenover de kerk
Vergeet je helm en fluohesje niet!
Bij aankomst op de school worden de fietsen op de afgesproken plaatsen gezet.
De politie gaat met de leerlingen van het vijfde leerjaar op stap door onze gemeente. Onderweg
worden de verkeersregels, verkeersborden en gevaarlijke situaties besproken.
Om 11.20u verzamelen leerlingen, leerkrachten, ouders en politie bij de fietsen.
En om 11.30u keren de kinderen weer onder begeleiding terug naar de verzamelplaatsen.
Er worden middagrijen en bewaking voorzien voor de leerlingen die niet deelnemen aan de fietstocht.
Veel stap- en fietsplezier!
Vrijdag 18 mei zullen de leerlingen van het zesde leerjaar hun fietsexamen afleggen. Veel succes
jongens en meisjes.

Herinnering
Het is nog niet te laat om een aanvraag in te dienen voor een school- of
studietoelage voor dit schooljaar. Dit kan nog tot uiterlijk 1 juni 2018. Een
aanvraag indienen, doe je digitaal of op papier. De papieren
aanvraagformulieren download je van de website.
Vind meer informatie over studietoelagen: http://www.studietoelagen.be

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
Ouders, leerlingen,
Een drukke meimaand staat voor de deur.
Ik som graag even al onze activiteiten op, zodat u weet waar u ons kan vinden:
Op 5 mei staan we met onze ondertussen beroemde cavabar op de avondmarkt in
Ramsel. Met een vleugje salsamuziek op de achtergrond kan u weer komen genieten van
een glaasje sangria, cava of een Bolsterke. Ook voor de kinderen voorzien we wat
bubbels.
Donderdag 10 mei. De drukste dag van het jaar in ons kleine dorp, De Kruiwagenkoers.
U kan ons daar treffen op de parking Achter Kennis met een klein drankenstandje.
Zaterdag 26 mei richten we een heus “Bolsterdorp” op tijdens het schoolfeest. Aangezien
het thema dit jaar “Boekenfestijn” is, gaan we volledig mee op in het thema. U zal ons dit
maal niet aantreffen in onze oranje T-shirts, maar u zal ons duidelijk herkennen.
Kom samen met ons genieten van de optredens van onze kleuters en de voorstellingen
van de kinderen van de lagere school. We zorgen met het Oudercomité voor een hapje
en een drankje.
Tussen al deze activiteiten proberen we ook nog wat te werken aan de speelplaats van de
kleuterschool. Zo moeten de aangekochte activiteitsborden nog geplaatst worden. Ook de
schuifpoort moet nog opgeschuurd worden en voorzien worden van een mooi lakje verf.
Bij mooi weer werken we op dinsdag 8 mei hier verder. Moesten er vrijwilligers zijn die
ons een handje willen helpen. Wees welkom.
We hopen u allen te verwelkomen op een van onze activiteiten.

Data om niet te vergeten
Maandag 30 april 2018



Brugdag

Dinsdag 1 mei 2018



Dag van de arbeid: GEEN SCHOOL

Woensdag 2 mei 2018



3de leerjaar naar het containerpark



Voetbaltornooi voor de tweede en derde graad

Donderdag 3 mei 2018



1P en 2K naar Flipperland in Herselt

Zaterdag 5 mei 2018



Cavabar oudercomité

Zondag 6 mei 2018



Eerste communie om 11u in de Sint-Hubertuskerk

Maandag 7 mei 2018



Pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL

Dinsdag 8 mei 2018



Sportdag voor de lagere school

Woensdag 9 mei 2018



Receptie van het eerste leerjaar voor de
communicantje



Sportdag kleuterschool

Donderdag 10 mei 2018



Kruiwagenkoers

Maandag 14 mei 2018



Start verkeersweek: "Sam de slang"



KS naar de BIB



Zwemmen voor 1A, 2A en 2B



Fietsencontrole door de politie vanaf het derde
leerjaar
Probeer met de fiets naar school te komen.



Behendigheidsparcours met de fiets o.l.v. de politie
voor het 4de leerjaar



20u oudercomité



Autoluwe schooldag LS



Groot verkeersspel voor het zesde leerjaar



Buitenpretjes 1ste graad in Hulshout

Donderdag 17 mei 2018



5de leerjaar naar Bokrijk

Vrijdag 18 mei 2018



Fietsexamen



Leerlingenraad

Maandag 21 mei 2018



Pinkstermaandag: GEEN SCHOOL

Dinsdag 22 mei 2018



BIB LS

Donderdag 24 mei 2018



2de leerjaar naar de Halve Maan Diest



19u infoavond sportklassen 6de lj

Dinsdag 15 mei 2018

Woensdag 16 mei 2018



20u infoavond bosklassen 4de lj

Zaterdag 26 mei 2018



SCHOOLFEEST

Maandag 28 mei 2018



Zwemmen 1A, 2A en 2B

Woensdag 30 mei 2018



Mini- tennis 2de en 3de graad in de Mixx

Donderdag 31 mei 2018



3K naar Aqua Hobby in Heist op den Berg

