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De voorbije twee maanden was een heel drukke 
periode. Naast het dagelijks klasgebeuren waren 
er nog veel activiteiten: tutorlezen, oudercontac-
ten, radio Gaga, fluo-actie, voorleesweek met de 
ouderraad, de Sint, WK-acties door de leerlin-
genraad, adventsacties, kerstviering...  
Bedankt aan iedereen voor de medewerking! 
Leerlingen, ouders, voorlezers, ouderraad, leer-
krachten, personeel, helpers... Samen doen we de 
school groeien en bloeien. 
We genieten straks dus allen zeker van een  
welverdiende vakantie! 

Eind januari verandert het zwemmen voor het 
lager. In de eerste helft van het schooljaar gingen 
de vierdes, vijfdes en zesdes zwemmen. Vanaf 30 
januari is het aan de kinderen van het eerste, 
tweede en derde leerjaar. Ook zij gaan dan om de 
14 dagen zwemmen. Je verneemt het nog via de 
turnleerkrachten Stijn en Lut. 

De omgevingswerken aan de Vaartstraat zijn dan 
toch sneller afgewerkt, waardoor het verkeer op 
het einde van Gravenbos wellicht vanaf vrijdag 23 
december opnieuw richting centrum zal kunnen. 
De Vaartstraat zal dus weer open zijn, ook nog 
richting Oostende.  
Pas na Nieuwjaar zal dan de richting Oostende 
afgesloten worden voor de volgende fase.  
Ik houd jullie op de hoogte. 

De politie houdt af en toe een oogje in het zeil aan 
de schoolomgeving. Zij roepen op om niet in het 
midden van de straat te stoppen om kinderen af 
te zetten of op te halen, maar de parkeerzones te 
gebruiken. Ze stelden meerdere inbreuken vast. 

Goed nieuws vanuit stad Gistel: de fietsstraat in 
de schoolbuurt wordt in de nabije toekomst uit-
gebreid! Dit maakt het voor de vele fietsers een 
stuk veiliger, want ze mogen niet ingehaald wor-
den in een fietsstraat.  

Inhaalmoment individuele foto’s: voor wie afwe-
zig was op 18 oktober en voor nieuwe kinderen, is 
er op 19 januari een inhaalbeurt. 

Aandacht!  
- Er komen helaas nog meerdere kinderen te laat 
op school. Gelieve op tijd te zijn! 

- Op vrijdag 13 januari is er geen school voor de 
kinderen, daar er pedagogische studiedag is voor 
de leerkrachten. 

Beste ouder(s) 

Met de leerlingenraad hebben wij onze 
eerste evenementen georganiseerd tij-
dens het WK voetbal. 
Op de ‘Belgische dagen’ hebben we het 
WK-lied gezongen. We hebben ons alle-
maal als de besten verkleed. 
We hebben 2 weken een voetbaltornooi 
gehouden over de middag. E was heel veel 
sfeer. 
Jammer genoeg hebben onze Belgen het 
niet ver geschopt. Aan ons ligt het niet, 
we hebben onze steun gegeven. 

Er komen zeker nog meer evenementen! 

Groetjes van de leerlingenraad. 

Op zondag 27 november startte de advent. 
Tijdens deze periode werden er in alle 
klassen activiteiten gedaan om de kin-
deren bewust te maken van kansarmoede 
en het thema van welzijnszorg: ’Allemaal 
digitaal’. Bv. vertelplaten, lied, stellin-
genspel, spel rond frustraties, sprekers... 

Er werden ook twee acties opgezet. 
Zo werden er met de kleuters producten 
ingezameld voor vzw ’De Stampaert’: 
verzorgingsproducten, pampers en 
speelgoed. Je kon de vele ingezamelde 
producten zien onder de kerstboom aan 
de inkom. 
Bij het lager verkochten de leerlingen van 
het zesde leerjaar telkens op dinsdag– en 
donderdagochtend op de speelplaats 
heerlijke warme chocomelk. Deze mooie 
opbrengst wordt integraal geschonken 
aan ‘Het huis van het kind’ in Gistel.  
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Op 21 november was het weer zo ver: de voorleesweek ging 
van start. In Vrije Basisschool Gravenbos werd gekozen om 
de voorleesweken te spreiden over twee weken.  
Ook dit jaar nam de Ouderraad de organisatie op zich. Het 
startschot werd gegeven en opnieuw stonden heel wat en-
thousiaste ouders en grootouders paraat om de kinderen te 
verwennen met de mooiste verhalen. Verhalen over heksjes, 
over Sinterklaas, over draken, … passeerden de revue.   
De kleuters waren één en al oor en waren dan ook erg trots hun oortjes op te zetten bij elk 
voorleesmoment want … lezen doe je toch echt wel met je oren! 
 
Dit jaar werden de voorleesweken uitgebreid naar het eerste leerjaar.  Omdat we er met en-
kele ouders van overtuigd zijn dat deze kinderen, die net gestart zijn met leren lezen, het 
ook nog steeds fijn vinden om voorgelezen te worden, hebben we ook een oproep gedaan 
bij hun ouders. Zij kregen de kans om tijdens het laatste lesuurtje te komen voorlezen. Dit 
werd een groot succes want ongeveer de helft van de ouders heeft zich kandidaat gesteld. 
 
Op de blog van de website van de school (www.gravenbos.be) maakten de juffen ook een 
foto-overzicht van deze fijne momenten.  
 
Opnieuw een geslaagde editie … op naar volgend jaar! 
 
Babette, Eline, Hadelijne en An, in naam van de ouderraad Gravenbos  

# Yes, de voorleesweek bij de kleuters en 1e leerjaar kon rekenen op een grote opkomst. 
Bedankt aan alle voorlees(groot)ouders! 
 
# Yes, we hebben een nieuwtje! Na onze pagina op Facebook, 
kan je ons nu ook volgen op 

 
# Yes, onze ontbijtpakketten waren een succes! We willen jullie allemaal nog eens harte-
lijk bedanken! 
 
# Yes, het filmfestival komt weer dichterbij! Op 11 februari 2023 maken we er weer een 
party van. 
Heb jij zin om mee klaar te zetten of mee te helpen ’s avonds of een 
deeltje van de avond (aan de bar, bij de films, als DJ, enz…) , …..   We 
kunnen nog véél handen gebruiken om van deze avond een succes te 
maken! Mail naar ouderraadgravenbos@gmail.com 
 
# Yes, kerst- & nieuwjaarinkopen online doen via TROOPER 
bezorgt ons een centje extra. Niet vergeten! 
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Kerstvakantie tot 8 januari 24 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 9 
JAN 

Pedagogische studiedag (geen school) 13 
JAN 

Kennismakingsdag 18 
JAN 

Extra: individuele foto’s afwezigen 19 
JAN 

Oudercontact kleuter deze week 23-26 
JAN 

L6 ouders online infosessie SO 23-25 
JAN 

Instap nieuwe peuters 1 
FEB 

Ouderraad 6 
FEB 

Kennismakingsdag  8 
FEB 

Dikketruiendag  9 
FEB 

Familiefeest Kleuter 9 
FEB 

Filmavond (Ouderraad) 11 
FEB 

Verkleeddag leerlingenraad 17 
FEB 

Krokusvakantie tot 26 februari 18 
FEB 

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

… 
 we met de 417 kinderen genoten hebben van het 

bezoek van de Sint en zijn pieten op school? 

 juf Nienke na de kerstvakantie in een andere 
scholengroep gaat werken? Ze heeft ons een 
lange tijd bijgestaan in het kleuter en het lager. 
Bedankt juf, veel succes verder! 

 we na Nieuwjaar starten met een bijkomende 
peuterklas K1C met juf Astrid?  
We starten met een kleine klas, maar door de 
vele inschrijvingen groeit de klas verder aan in 
de loop van het resterende schooljaar.  

 juf Silke en juf Hanne het kleuterturnen dan 
overnemen? 

 we nog steeds zoekende zijn naar iemand die in 
het lager kan bijspringen? Eventuele vacatures 
zijn terug te vinden op onze website. 

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

 de adventsacties in het kleuter en in het lager 
een groot succes waren? Bedankt iedereen! 

 De kinderen van het vijfde een mooie kerstvie-
ring brachten voor het lager, opgeluisterd met 
muzikanten uit de derde graad? 

 De vensters in de school mooi versierd werden 
met kerstboodschappen en tekeningen? 

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

 de ouderraad instond voor het voorlezen in het 
kleuter en het eerste leerjaar?  
Bedankt voorleesouders en ouderraad! Het is 
telkens opnieuw een lovenswaardig initiatief. 

 ook de leerlingenraad leuke initiatieven nam 
tijdens het WK voetbal? Bedankt, het was tof en 
boeiend.  

 er door ouders en kinderen tijdens het WK ge-
scoord kon worden bij de ingang  Gravenbos 4? 

 we op donderdag 9 februari in de namiddag ons 
Familiefeest kleuter organiseren in Zomerloos? 

 de ouderraad op 11 februari een filmavond orga-
niseert in de school? De kinderen kunnen genie-
ten van een film, de ouders van een  glaasje. 


