Nieuwsbrief oktober 2017
Beste ouder(s),
De eerste volledige schoolmaand zit er bijna op. Net als de vorige schooljaren willen wij u met onze
maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte houden van onze schoolwerking.
We mochten vele ouders reeds verwelkomen op onze infoavonden. We zijn zeer tevreden met de
talrijke opkomst en de interesse die ouders tonen in hun kinderen en het onderwijs dat wij hen
bieden. We hebben u uitgebreid geïnformeerd wat het nieuwe schooljaar allemaal in petto heeft.
En hopen u allen dit schooljaar nog vaak te ontmoeten om samen "school te maken".
FAMILIENIEUWS
Prabmeet (3KA) en Charanleen Kaur (4B) zijn zeer blij met de geboorte van hun kleine zusje,
Jennik. Proficiat!
NIEUWTJES VANUIT DE SCHOOL
Zie hiervoor op de schoolwebsite: www.vbsramsel.be
facebookpagina : vrije basisschool Ramsel
Dit schooljaar willen we graag binnen ons taalbeleid een prioriteit maken van kwaliteitsvol
leesonderwijs omdat we ervan overtuigd zijn dat goed lezen een noodzaak is om in onze geletterde
samenleving te kunnen functioneren. Daarom hebben we onze lagere school ingeschreven voor het
leesproject "Kwartiermakers". We zijn nu 1 van de 100 deelnemende scholen en engageren ons om
met alle leerlingen iedere dag 15 minuten vrij te lezen.
Op 18 september zijn we met de hele school enthousiast van start gegaan. Ook onze juffen en
meesters lezen mee. We hopen "leesplezier" in en ook buiten onze school te kunnen uitdragen en
zijn ervan overtuigd dat, met de hele school, een kwartier lezen per dag het verschil kan maken.
VEILIGE SCHOOL
Proficiat aan alle kinderen die op de “Strapdag” al stappend of al trappend naar school kwamen.
De leerkrachten zorgden voor aangepaste verkeersactiviteiten: oversteken in een beschermde
omgeving, behendigheidsparcours fietsen, busevacuatie, de dodenhoek herkennen bij de schoolbus
en een leuke verkeerszoektocht . Bedankt agent Dirk ,buschauffeur Jean-Marie en bereidwillige
ouders om onze activiteiten mee te ondersteunen.
De lagere school behaalde het derde deellabel van verkeer. Op 10 oktober gaan juf Daisy en juf
Martine naar de uitreiking hiervan te Malle . Ze gaan er ook inspiratie opdoen om de
verkeerseducatie op de Bolster nog verder uit te bouwen.
En onze kleuterschool doet extra zijn best om deellabel 2 te behalen. Veel succes!
Om de verkeerseducatie verder uit te bouwen zijn onze kleuterjuffen op zoek naar: oude fietsbellen,
lichtjes, reflectoren, verkeersborden, mini flitspalen, autogordelgespen, fietspompen, Ayaspulletjes,
Zeppe en Zikki spullen, politieverkleedpak, fluospulletjes.....
Wie helpt onze verkeerskoffers vullen?

GEZOCHT
Zondag 22 oktober 2017 gaat onze jaarlijkse Breugelnamiddag door in de parochiezaal van
Ramsel. De opbrengst van deze eetdag gaat integraal naar het busvervoer van onze één-en
meerdaagse uitstappen. Vele handen maken het werk licht. Daarom doen we een warme oproep
naar alle ouders.
Indien u een handje wenst toe te steken geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!
PIRREWIRREWIT.....VAN WIE IS DIT????
Na één maand liggen er al heel wat verloren voorwerpen (koeken- en fruitdoosjes, kleding..)
in de lagere school. Kom gerust een kijkje nemen in de eetzaal. Gelieve op alle doosjes de naam van
uw kind te noteren zodat we ze bij verlies gemakkelijk kunnen terugbezorgen.
NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE
Ouders, leerlingen,
Welkom terug! Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een deugddoende vakantie en zijn de
batterijen weer helemaal opgeladen voor het nieuwe schooljaar.
Wij als oudercomité kwamen reeds samen in augustus. Dit om voorbereidingen te treffen voor ons
nieuwe werkjaar. We verwelkomen ook enkele nieuwe leden in het oudercomité. Welkom Sharon
Bouckhuyt, Sigrid Ven, Hanne Dekien en Ben Bouwen!!
Op 1 september kon u bij ons koffie komen drinken. Dit is een jaarlijkse traditie, die ook in de smaak
valt bij de ouders. We hoorden zelfs dat sommige mensen een dagje verlof namen om zo wat bij te
babbelen met andere ouders. Toch leuk dat dit initiatief de ouders wat dichter bij elkaar brengt.
Zoals u kan merken is de aannemer aan de slag gegaan met de plaatsing van de omheining van de
nieuwe speelplaats voor de kleutertjes. Ook hier zijn we zeer betrokken als oudercomité. We zitten
samen met enkele juffen en het schoolbestuur in een werkgroepje om de speelplaats in te richten.
We kunnen u al wel meedelen dat de aanvraag voor de plaatsing van het afdak werd ingediend. We
gaan ervan uit dat het afdak in november, begin december geplaatst zal worden. We kochten met
het oudercomité al 4 picknicktafeltjes aan. Deze zullen mee geïntegreerd worden op de nieuwe
speelplaats.
Dit schooljaar gaat het oudercomité ook weer zorgen voor een prachtige jaarkalender 2018
waarop al onze peuters, kleuters, leerlingen en personeel zich van hun beste kant laten zien.
Op vrijdag 6 en 20 oktober zullen de fotoshoots doorgaan. Later meer nieuws hierover.
Op 11 november organiseren we onze 5de editie van de Comedy Night . De kaarten verkoop is volop
bezig en loopt geweldig. Goed nieuws dus. Als u al zeker wil zijn van een plaatsje, laat het ons dan
snel weten. Want we hebben ongeveer 200 beschikbare plaatsen, waarvan er nu al bijna de helft
gereserveerd zijn. Wees er dus snel bij want op is op!
Kaartjes kosten 12 euro per stuk en kunnen via mail gereserveerd worden.
oudercomite@vbsramsel.be
Nog even meedelen dat er een nieuwe groepsfoto van het oudercomité op de website staat. Zo kan u
zien wie er lid is van dit geweldige team vrijwilligers.

DATA OM NIET TE VERGETEN
Maandag 2 oktober 2017
Dinsdag 3 oktober 2017
Donderdag 5 oktober 2017
Vrijdag 6 oktober 2017
Maandag 9 oktober 2017
Woensdag 11 oktober 2017
Donderdag 12 oktober 2017
Vrijdag 13 oktober 2017
Maandag 16 oktober 2017
Dinsdag 17 oktober 20.17
Donderdag 19 oktober 2017
Vrijdag 20 oktober 2017
Zondag 22 oktober 2017
Maandag 23 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Woensdag 25 oktober 2017

Vrijdag 27 oktober 2017


























Vrije dag: dus geen school
Herfstwandeling 3de lj naar Hertberg
Leerkrachtendag
Herfstwandeling 5de lj naar Hertberg
Zwemmen voor 3A, 4A en 4B
Oudercomité om 20u in de LS
Eerste leerlingenraad van dit schooljaar
1P en 2KA naar de kinderboerderij "Ollemanshoekje"
workshop ivm afval voor 3K
Zwemmen voor 3A, 4A en 4B
Theater voor 1ste en 2de leerjaar
Herfstwandeling 2de leerjaar in de Averegten
Herfstwandeling 1P en 2KA naar Hertberg
Breugelnamiddag in de parochiezaal vanaf 12u
Zwemmen voor 3A, 4A en 4B
Herfstwandeling 3KA en 3KC naar Hertberg
Oudercontact 1ste, 2de en 3de leerjaar
Kijkdag in de kleuterschool voor de instappers van
november
Herfstwandeling 3KB naar Hertberg
Vervolg oudercontact 1ste, 2de en 3de leerjaar
Rapport 1 voor 4de tot en met 6de leerjaar
Rollerdag: bij goed weer mogen de leerlingen van de
lagere school al rollend naar school komen
1ste leerjaar op herfstwandeling naar de Averegten.
De herfstvakantie begint

De 4-jarige kleuters van 3K hebben dit schooljaar medisch schooltoezicht te Westerlo op dinsdag
14 november (8.30u-15.30u) en op donderdag 16 november (8.30u tot 11.30u).
Het is de bedoeling dat de kleuter er samen met zijn ouder naar toe gaat. We geven jullie nu alvast
de data door zodat jullie dit in jullie agenda kunnen inplannen.

