
VZW Katholiek Onderwijs Hinterland 

VBS GRAVENBOS 

Gravenbos 6 

  8470 Gistel 

059 27 63 63 

info@gravenbos.be          

www.gravenbos.be 

 

 

             

NIEUWSBRIEF  
 

 

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op school ook dit jaar 
opnieuw een nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom op 
vrijdag 11 januari. 

De bedoeling van deze receptie is om u, ouders, samen te 
brengen en te laten genieten van een hapje en een drankje.  

Voor de kinderen is er dit jaar opnieuw een kindertheater 
voorzien.  

Zorg dus dat je erbij bent en bezorg het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk terug aan 
de klasleerkracht van uw zoon of dochter. 

mailto:info@gravenbos.be
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NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD/ 

OPSTART MIDDAGACTIVITEITEN 

In de leerlingenraad kwam de vraag om wekelijks middagactiviteiten te voorzien om zo 
de tijd op de middag wat te doorbreken. Enkele leerkrachten zien dit zitten om dit uit te 
proberen en in de maand januari wekelijks 1 leesmiddag te organiseren. Indien dit een 
succes is, wordt er verder gedacht over andere activiteiten.  

Concreet wil dit zeggen dat de leerlingen op de middag een eigen boek kunnen lezen in 
de container op de speelplaats van Gravenbos 6 en dit onder begeleiding van een 
leerkracht en toezichter en dit telkens van 12.55 uur tot 13.20 uur. 

Data: 

Voor de leerlingen van het eerste, derde en vijfde leerjaar: 

Donderdag 10, 17, 24 en 31 januari 2019 

Voor de leerlingen van het tweede, vierde en zesde leerjaar: 

Dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari 2019 

 

Voor de kleuters voorzien we ook enkele middagactiviteiten in januari om ook voor hen 
de middag een beetje te doorbreken. Info hierover volgt in januari. 

 

FAMILIENIEUWS 

We namen afscheid van … 

 Mevrouw Rita Reynaert, echtgenote van oud-directie Daniël Vandemaele 
(Gravenbos 4) 

We wensen de familie heel veel sterkte toe. 

 

 GEZOCHT 

Voor de kleuterafdeling zijn we nog op zoek naar jongens- en meisjesbroeken, slips en 
kousen maat 98 t.e.m 116. Indien u dit kan missen, zullen de kleuterjuffen dit met open 
armen ontvangen. 

Bij deze willen we ook nog eens een oproep doen om reservekledij van school ook 
steeds terug te bezorgen aan de school. 

 

 

WIST JE DAT… 

 … het familiefeest van de kleuterafdeling weer een groot succes was!  

 … we, met enkele weekjes vertraging, toch weer kunnen gaan zwemmen! 

 … we heel wat soep op de stoep verkochten t.v.v. de Sint-Vincentiusvereniging – 
‘De Stampaert’, waarvoor onze oprechte dank. 

 … er weer heel wat koekjes verkocht werden t.v.v. turnbanken voor onze school.   

 … er weer heel wat talenten naar boven kwamen op de jaarlijkse kerstbezinning. 

 … de Ouderraad weer een Filmavond organiseert op zaterdag 23 februari 2019 
(meer nieuws volgt) 



 

KALENDER JANUARI 

Dinsdag 1 januari Aan allen een fijn 2019 gewenst! 

Maandag 7 januari Welkom nieuwe peuters 

Dinsdag 8 januari  Middagactiviteit lezen (L2-L4-L6) 

L1: Kronkeldidoe (vm) 

L2 en L3: Tutorlezen 

Donderdag 10 januari Middagactiviteit lezen (L1-L3-L5) 

Vrijdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie op school 

Dinsdag 15 januari Middagactiviteit lezen (L2-L4-L6) 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 16 januari 10.30 uur: Kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen  

Donderdag 17 januari Middagactiviteit lezen (L1-L3-L5) 

Dinsdag 22 januari Middagactiviteit lezen (L2-L4-L6) 

Oudercontact kleuterafdeling (deel 1) 

Woensdag 23 januari L5 en L6: Unihockey (namiddag) 

Donderdag 24 januari Middagactiviteit lezen (L1-L3-L5) 

Oudercontact kleuterafdeling (deel 2) 

Maandag 28 januari Facultatieve vrije dag (geen school) 

Dinsdag 29 januari Middagactiviteit lezen (L2-L4-L6) 

L1: Bezoek aan de sterrenwacht 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 30 januari Winterrapport 

Donderdag 31 januari Dag van de directeur  

Middagactiviteit lezen (L1-L3-L5) 

 

 



KALENDER FEBRUARI 

Vrijdag 1 februari Welkom nieuwe peuters 

L6: bezoek aan Sigo 

Maandag 4 februari L5: Inleefatelier India 

1L: infoavond Eerste Communie (info volgt) 

Dinsdag 5 februari Middagactiviteit: karaoke 

L2 en L3: Tutorlezen 

Maandag 11 februari Start schoolproject: Voeding en beweging 

L2: Honkietonkie 

Dinsdag 12 februari Dikketruiendag 

L4: Auteurslezing Hilde Schuurmans 

L: Samenzang en bouwsteen 

Dinsdag 19 februari L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 20 februari Pedagogische studiedag (geen school) 

2de en 3de graad: Swimmathon (NM) 

Donderdag 21 februari L6: Workshop Soundfactory Concertgebouw Brugge 
(VM) 

Zaterdag 23 februari Filmavond in Gravenbos (organisatie Ouderraad) 

Maandag 25 februari L6: Workshop Soundfactory Concertgebouw Brugge 
(VM) 

L6: STEM-dag Oostende 

Dinsdag 26 februari L6: Workshop Soundfactory Concertgebouw Brugge 
(VM) 

L2 en L3: Tutorlezen 

Donderdag 28 februari K2 en K3: Rollebolle Varsenare (info volgt)  

L1-L5: Oudercontact 

Vrijdag 01 maart  Verkleeddag op school 

Maandag 4 maart t.e.m. 8 maart  Krokusvakantie 

 

NIET VERGETEN!!! 

Vrijdag 11 januari 15.00 uur - Nieuwjaarsreceptie op school 

Maandag 28 januari Facultatieve vrije dag (geen school) 

Woensdag 20 februari Pedagogische studiedag (geen school) 

Zaterdag 25 mei Schoolfeest 

Dinsdag 25 juni     gewijzigd! Afscheid zesde leerjaar + oudercontact L1-L5 

Vrijdag 30 augustus Openklasdag 



 

 


