Nieuwsbrief november 2017
Beste ouder(s),

De eerste negen weken van het schooljaar zitten er bijna op. De kinderen, de juffen en de
meesters hebben de voorbije weken het beste van zichzelf gegeven. Ze zijn dus allen toe
aan een welverdiende en deugddoende vakantie.
NIEUWTJES UIT DE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL
bekijk hiervoor onze schoolwebsite: www.vbsramsel.be en onze facebookpagina
SPORTIEVE SCHOOL
De Herseltse scholencross ging dit schooljaar door in Ramsel. Onze lopers zetten weer hun
beste beentjes voor want ze behaalden 7 bekers. Proficiat jongens en meisjes voor jullie
deelname en knappe loopprestaties.
U kan de volledige uitslag terugvinden op onze schoolwebsite.

VEILIGE SCHOOL
Juf Daisy en juf Martine mochten op 10 oktober het derde en laatste deellabel van verkeer
in ontvangst nemen. En daar zijn we als school fier op.
Bedankt werkgroep verkeer voor al jullie inspanningen. Ook een pluim voor de juffen en de
meesters want ook zij hebben heel wat werk geleverd om dit tot een goed einde te brengen.
En we blijven ons uiteraard inspannen om onze verkeerseducatie verder uit te bouwen.
Omdat verkeersveiligheid ons nauw aan het hart ligt, willen we graag alle (groot)ouders
oproepen om met ons samen te werken.
Daarom vragen we voor de kleuterschool om niet te parkeren op de kiezelparking achter
de parochiezaal en uw snelheid aan te passen als u de parking op rijdt. De kleuters zullen u
dankbaar zijn.
Voor de lagere school willen we u er attent op maken dat het veiliger is om de Schoolstraat
in te rijden langs de Gust Vandenheuvelstraat en te verlaten langs de Stationsstraat.
Alvast bedankt voor uw medewerking om onze schoolomgeving veiliger te maken.
De donkere maanden komen er aan. Daarom willen we de zichtbaarheid in de kijker zetten.
De leerkrachten gaan hier tijdens de verkeerslessen extra aandacht aan besteden. Maar we
willen iedereen oproepen die te voet (ook van en naar de opvang) of met de fiets naar
school komt om zijn fluohesje aan te trekken.
In de loop van november ontvangt u meer nieuws over de zichtbaarheidsactie van dit
schooljaar.

NIEUWS VANUIT DE LEERLINGENRAAD
 De leerlingenraad vergaderde op 13 oktober voor de eerste keer. Deze enthousiaste
jongens en meisjes kwamen met heel wat ideeën op de proppen.
 Danisha Wellens(6) zal de vergaderingen voorzitten en Zita Van de Velde(6) zal de
verslagen maken.
 Iedereen kan de voorstellen en beslissingen die genomen zijn, lezen op de website van
onze school: www.vbsramsel.be
NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE
Ouders, leerlingen,
Met de herfstvakantie voor de deur, kijken we even vooruit naar wat we als oudercomité in
de koude wintermaanden gaan organiseren.
Op algemeen verzoek hebben we terug een schoolkalender gemaakt. Alle leerlingen en
personeelsleden verschenen in oktober voor de lens van onze fotograaf Robby Boets. Hij
kwam op vrijwillige basis foto’s maken van alle kinderen. Eve Salaets zorgt voor de lay-out
van de kalender. Zonder hun inzet, geen kalender. Dus een welgemeende dank je wel!!
Bewonder je graag al de topmodellen van Ramsel? Bestel dan voor 1 december uw
kalender. Wij laten ze drukken en leveren voor de kerstvakantie. Misschien wel een leuk
kerstcadeautje?
Op zaterdag 11 november is er de vijfde editie van onze Comedy Night. Alle kaartjes zijn de
deur uit… We gaan weer genieten van een topavond met Steven Goegebeur.
Mogen wij als oudercomité ook vragen aan u als ouder/grootouder mee te werken aan een
veilige schoolomgeving? Onze kinderen zijn zéér kwetsbaar in het verkeer. Dus vragen we
nogmaals met aandrang om het voorgestelde éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat te
respecteren. Aan de ouders/ grootouders van de kleuters vragen we om niet meer te
parkeren op de kiezelparking. Er is voldoende parkeergelegenheid op de parking Achter
Kennis. Denk niet alleen aan uw kind, maar ook aan alle kinderen van onze school. Dus
GRAAG TRAAG in de buurt van onze school.
Alvast bedankt
Oudercomité

BELANGRIJK OM TE WETEN
 Er zijn heel wat verloren voorwerpen. Kom gerust even langs om te kijken of er iets van
uw kind tussen zit. Na de herfstvakantie worden al de niet opgehaalde kledingsstukken
mee gegeven met de kledinginzameling.
 Door de geplande werken in de Schoolstraat (verkeersplateau) zal het
eenrichtingsverkeer tijdens de schooluren niet gevolgd kunnen worden.
Daarom vragen we dat de autobestuurders uiterst voorzichtig willen zijn en hun snelheid
willen aanpassen.
De leerlingen die van de Bergstraat komen, kunnen de school niet bereiken langs het
paadje dat parallel loopt met het B-voetbalterrein. We vragen dat deze leerlingen doorfietsen tot aan de Stationsstraat. Zij houden rechts aan en kunnen dan veilig verder de
Schoolstraat in fietsen. Deze leerlingen gaan 's avonds ook met de rij van de
Stationsstraat mee en zullen onder begeleiding van een leerkracht de Schoolstraat
oversteken zodat ze veilig naar het fietspad richting huis kunnen fietsen.
De werken zullen starten op maandag 30 oktober en nemen een tweetal weken in beslag.
Dan zal er nog een week uithardtijd voorzien worden. Bedankt voor jullie begrip en
medewerking.
BREUGELNAMIDDAG
 Op zondag 22 oktober ging onze jaarlijkse Breugelnamiddag door in de parochiezaal.
We willen alle helpers voor en achter de schermen nogmaals bedanken want dankzij
jullie hulp verliep alles weer feilloos.
Ook dank aan alle smullers! Het was een topeditie!

DATA OM NIET TE VERGETEN
Maandag 6 november 2017

Dinsdag 7 november 2017
Woensdag 8 november 2017
Zaterdag 11 november 2017









Maandag 13 november 2017
Dinsdag 14 november 2017
Donderdag 16 november 2017
Zaterdag 18 november 2017
Maandag 20 november 2017

Dinsdag 21 november 2017
Woensdag 22 november 2017
Donderdag 23 november 2017
Maandag 27 november 2017
Dinsdag 28 november 2017


















Weer naar school.
Welkom aan onze instappers in de kleuterschool
Zwemmen voor 3A, 4A en 4B
3A naar het museum in Aarschot
20u oudercomité
Wapenstilstandviering om 10.00u in de kerk
die opgeluisterd wordt door de fanfare van
Ramsel.
Onze leerlingen leggen een bloemenkrans neer
aan het oorlogsmonument.
Na de viering wordt er aan alle aanwezigen een
drankje aangeboden in het fanfarelokaal.
5de Comedynight met Steven Goegebeur door het
oudercomité in de parochiezaal
Zwemmen voor 3A, 4A en 4B
Start kledinginzameling
5de en 6de leerjaar naar theater te Aarschot
MST 4-jarigen te Westerlo
MST 4-jarigen te Westerlo vervolg
Ingezamelde kleding wordt opgehaald om 12u
Start grootouderweek in de kleuterschool
3de en 4de leerjaar naar theater in Aarschot
laatste keer zwemmen 3A, 4A en 4B
Kronkeldidoe voor het 1ste leerjaar in de Mixx
Oudercontacten 4de, 5de en 6de leerjaar
Vervolg oudercontacten
Leerlingenraad
BIB kleuterschool
Eerste keer zwemmen voor 5A, 5B en 6
BIB lagere school

