
 

NIEUWSBRIEF WINTER . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2021—2022 1 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
www.gravenbos.be 



 

NIEUWSBRIEF WINTER . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2021—2022 2 

In deze hectische tijden vinden wij het 
heel jammer dat het schoolleven niet 
normaal kan verlopen.  
Onze school bleef nog redelijk gespaard, 
maar toch waren er meerdere besmettin-
gen, kinderen en leerkrachten in quaran-
taine, klassen in noodremprocedure, de 
extra afkoelingsweek waardoor de kerst-
vakantie vroeger begint, de noodop-
vang… 

We hebben het zelf niet in de hand, maar 
we volgen de opgelegde maatregelen. 
Bedankt aan iedereen voor het begrip en 
de goede medewerking!  

Na de vakantie hopen we weer volledig te 
mogen herstarten. De leerkrachten blij-
ven ‘s morgens aan de ingangsdeur Gra-
venbos 4 staan, maar pas vanaf 8.20 uur. 
Gelieve er dus rekening mee te houden 
als u uw kind(eren) afzet. Ouders mogen 
helaas nog steeds niet binnen! 

Bedankt juffen en meesters, ouders en 
grootouders, voor de goede zorgen en 
het flexibel aanpassen en inspringen! 

Het familiefeest voor het kleuter, voor-
zien op 24 februari, kunnen we helaas 
ook niet laten doorgaan. Geschrapt dus. 

Wat wel doorgaat, is de inspectie die 
komt gedurende de week 17-21 januari. 

Nieuws uit de leerlingenraad 
De burgemeesters van de leerlingen-
raad zijn heel enthousiast gestart.  

Samen met hun klassenraad zorgen ze 
voor wat kerstversiering in de school. 
Een leuk idee! 

Ze popelen ook om de verkleeddag te 
organiseren. Maar eerst wacht er hen 
een belangrijke opdracht: de inspectie 
rondleiden op school! 

Tijdens de advent zetten we ons in voor 
de mensen in de naaste omgeving.  

Dit jaar is het thema: ‘Onleefbaar’ 

Door Corona kunnen we geen inzamelac-
tie houden of mensen uitnodigen. Dit 
vinden we heel jammer. Daarom hebben 
we gekozen om verschillende activiteiten 
en lessen in de klassen te geven. De be-
doeling is om de kinderen te sensibilise-
ren over armoede in de gezinnen dicht bij 
ons.   
We organiseren activiteiten rond het the-
ma ‘een huis, een warme thuis’. We wer-
ken met prentenboeken, het drempelspel, 
film ‘Binti’,… We beluisterden het cam-
pagnelied  ‘Geen drempel is te hoog’ en  
VZW De Stampaert legde 
hun werking uit aan de 
hand van een filmpje. 

Bekijk zeker ook eens 
onze website! 

Sinteditie 
 
Op 2 en 3 december kregen we hoog be-
zoek van de Sint.  Alles verliep corona-
proof. Op deze vrijdag lieten we niet de 
muziek van een klas horen, maar wel de 
mooie liedjes van Sinterklaas. 
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Dit jaar hebben we met de Ouderraad van Vrije Basisschool Gravenbos opnieuw onze schouders ge-
zet onder het project van de Voorleesweek in het kleuter. Omwille van de coronamaatregelen werd er 
in overleg met de leerkrachten voor gekozen om de voorleesweek uit te breiden tot een voorlees-
maand, zodat dit kon doorgaan in een goed verluchte zaal, waar we voldoende afstand konden cre-
ëren tussen de kinderen en de voorleesouders. 

Na het meegeven van een infobrief kregen de leerkrachten een 30-tal enthousiaste reacties van ou-
ders of grootouders die zin hadden om in de kleuterklas van hun (klein)zoon / -dochter voor te le-
zen.  Sommige ouders lazen voor uit een eigen boek en andere ouders deden beroep op een prenten-
boek uit de klas. 

We leren de kleuters dat er verschillende verhaalsoorten bestaan, maar ook dat elke ouder dit in een 
eigen stijl brengt. Dankzij het voorlezen wordt hun taalvaardigheid gestimuleerd, hun concentratie 
aangewakkerd en hun luistervaardigheid uitgedaagd. En wat zijn ze trots als de dag aangebroken is 
waarop hun eigen mama, papa of grootouder komt voorlezen voor hun eigen klasje. Voor de leer-
krachten is het een fijne ervaring om zo de ouders bij het schoolgebeuren te kunnen betrekken.  
De band tussen leerkracht en ouders wordt kleiner gemaakt en ouders leren de school ook beter 
kennen. In deze periode is het opzetten van dergelijke activiteit echt een meerwaarde om ouders 
mee te nemen in het schoolverhaal. 

 

An Vanhonsebrouck 

We stellen vast dat meerdere kinderen te laat op school toekomen. Daarom nogmaals een oproep aan 
alle ouders om te zorgen dat de kinderen tijdig op school zijn! 

We stellen vast dat er veel kinderen kerstkaartjes meebrengen naar school om uit te delen in de klas. 

Op zich is dat heel leuk en mooi, maar er is echter één kanttekening: het is niet leuk voor de kinderen 
die geen kaartje krijgen. 

Daarom hebben wij reeds vorig schooljaar volgende afspraak gemaakt: kaartjes kunnen op school 
uitgedeeld worden als het voor de hele klas is. Zo sluiten we niemand uit.   
Wij merken dat deze afspraken dit schooljaar heel goed worden opgevolgd. 
 

Praktisch:  

U hoeft de namen niet op de omslag te schrijven.  Indien er niet voor elk kind een kaartje is, worden 
de kaartjes terug meegegeven naar huis.  

Dank voor uw begrip en medewerking. 



 

NIEUWSBRIEF WINTER . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2021—2022 4 

 

Kerstvakantie tot 9 januari 20 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 10 
JAN 

Kennismakingsdag 19 
JAN 

Extra: individuele foto’s afwezigen 26 
JAN 

Dag van de directeur 31 
JAN 

Oudercontact kleuter deze week: 
31 januari - 3 februari 

31 
JAN 

Instapdag kleuters 1 
FEB 

Kennismakingsdag 9 
FEB 

Ouderraad 15 
FEB 

Dikke truiendag  17 
FEB 

Familiefeest kleuter 24 
FEB 

Nacht van het vierde?? 24 
FEB 

Verkleeddag leerlingenraad 25 
FEB 

Krokusvakantie tot 6 maart 28 
FEB 

Noteer deze data meteen in je agenda!  
Meer info op onze website! 

… 
 de buitenschoolse kinderopvang De Zonne-

bloem instaat voor de noodopvang in de 
week vervroegde kerstvakantie?  
De Overheid besliste om de scholen te slui-
ten zodat we op 10 januari hopelijk in betere 
omstandigheden weer school kunnen hou-
den. 

 we door de corona-omstandigheden beslis-
ten om het familiefeest voor het kleuter 
niet te laten doorgaan? Dit was gepland op 
donderdag 24 februari. 

 juf Liselotte  voor de rest van het schooljaar 
in 5B blijft? 

 Juf Astrid uit het kleuter en juf Annelies van 
klas 6A hoogzwanger zijn? Succes juffen! 
Juf Astrid is al vervangen, maar voor juf 
Annelies zoeken we nog een interim. Ken je 
iemand?  

 er veel mooie foto’s en filmpjes van de 
klassen op de website staan? 

 klas 3B een online bezoek heeft gekregen 
van de Sint.  

 de koekjesverkoop een megagroot succes 
was? Bedankt iedereen! 

 de opbrengst daarvan zal gebruikt worden 
om materiaal voor de speelplaats aan te ko-
pen? 

 de oudercontacten van het lager allemaal 
online verliepen? Ondanks enkele techni-
sche haperingen overheerste toch een posi-
tief gevoel. Het doet zo goed om elkaar te 
zien tijdens het praten. 

 de fluo-actie loopt. Denk er aan om in fluo 
naar school te komen! 

 het mailen naar de ouders vlot gaat? Ook al 
waren er veel berichten de laatste tijd... 

 we inspectie hebben op school? Een team 
van 3 inspecteurs komt de school doorlich-
ten in de week 17-21 januari.. 

 


