
De Revinze 

Een leuke school  

voor kinderen  

van 2,5 tot 12 jaar 

BASISSCHOOL DE REVINZE 
Revinzestraat 35, 8820 Torhout         050/211321   December 2019 

Inzetten op lezen, leesvaardigheden omhelst ook het inlassen van onze eigen boekenbeurs. Hieronder wat sfeerfoto’s van 

onze leerlingen op bezoek in de boekenbeurs. 

 

Op onze school 

beschikken we 

over heel wat 

fietsjes en steps. 

Lieve leerlingen 

doen veel moeite 

om ze telkens 

weer netjes te 

plaatsen. Dank 

daarvoor! 

Denk eraan: we 

gebruiken deze 

fietsen en steps 

alleen maar over 

de middag en de 

speeltijd! 



 

 

 

Na de kerstvakantie starten 9 nieuwe peuters 

in onze peuterklas bij juf Davinia. Juf Melissa en 

Griet zijn extra begeleiders van deze groep. 

Welkom aan  Cyriel, Simon, Esmee, Lukas, Lily-

Mae (2x), Elena, Nore en Xem 

Jullie zijn welkom met je ouders op  

dinsdag 17 december om 15.15 om de klas te 

verkennen. 

Bericht van de Sint 

Op donderdag 5 december kom ik bij jullie op 

school. 

Ik kijk er al naar uit om jullie terug te zien. 

Dit jaar breng ik opnieuw een geschenk mee  

voor elke klas. 

     

 

Haal je als ouder of grootouder je kind vroeger  

uit klas? Kom dat dan altijd eerst melden  

op het secretariaat. 

Wij zijn verantwoordelijk voor je kind tijdens de 

schooluren. Daarom zijn we graag op de hoogte 

als je kind eerder vertrekt van school. 

Bedankt om buiten de schooldeuren te blijven 

wachten na het belsignaal. Het brengt veel rust op school en in de gangen, het 

voorkomt ook gedrum en onveiligheid op school. 

Mogen we met aandrang vragen om niet zonder toelating of bekendmaking de 

school binnen te gaan? Geef een seintje op het secretariaat! Dank je wel! 



Samen sterke verhalen lezen en voorzien van persoonlijke inbreng doet  

momenteel het 5de leerjaar over de middag. 

Onder leiding van juf Ann gaan leerlingen dieper in op teksten en verhalen.  

Oud-directeur Patrick vond dit een zalig project en sloot zich aan als verteller 

voor een tweede groep. Bedankt Patrick en Ann! 

De activiteitenrooster die je normaal op de laatste pagina terugvindt, ga je vanaf nu ook ontvangen 

van de klasleerkracht. Elke klasleerkracht stuurt je maandelijks een overzicht van de maandactiviteiten 

voor hun klas. Daarin zal de titularis onmiddellijk meer duidelijkheid geven over de voorziene activiteit. 

Wij kregen als opmerking dat het veel handiger zou zijn om enkel maar de activiteiten te zien van je 

eigen kinderen en niet van de gehele school. Vandaar deze aanpassing. 



ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2019 

atum klas activiteit Prijs in 
euro 

Di 3 Lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

 2de Bibliotheekbezoek (mét bus) €1,2 

Do 5 Allen Bezoek van de Sint  

Vrij 6 KL3B Grootoudernamiddag  

Ma 9 Lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

Di 10 5de Bibliotheekbezoek (mét bus) €1,2 

Do 12 Lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

 3de + 4de lj Bibliotheekbezoek (mét bus) € 1,2 

Ma 16 Lager Vreemdetalenweek  

 1ste kleuter CC Wit-Sprookjes en zo (mét bus) €5 + €1,2 

Di 17 6de Bibliotheekbezoek  

 Peuter Instapmoment nieuwe kleuters na kerstvakantie (15u.15)  

Do 19 Lager Oudercontact  
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