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2022 is ondertussen al twee maanden aan de gang.  Iedereen is er hopelijk goed aan be-
gonnen, zij het voorzichtig door de coronatoestanden. 

Op school was het meteen heel druk en hectisch. 
Er waren veel kinderen afwezig en ook meerdere  personeelsleden. 
Het was een hele organisatie om de klassen open te kunnen houden, maar dankzij het 
inspringen en de flexibiliteit van het personeel is het ons gelukt.  
Daarnaast hadden we dan nog de inspectie op bezoek in de week van 17 tot 21 januari.  
Het was extra puzzelen om  alle gesprekken met de teamleden te kunnen laten door-
gaan.  Ook de leerlingenraad en enkele ouders kwamen aan de beurt. Het resultaat was 
een GUNSTIG ADVIES met enkele aandachtspunten. We waren heel blij en opgelucht 
met dit positieve resultaat  en de open en eerlijke gesprekken! 

De coronamaatregelen zijn  ondertussen versoepeld. Oef! Je leest er verder meer over. 
Voor de kinderen is het een hele opluchting dat ze geen mondmasker meer moeten dra-
gen. Maar ze mogen nog.  Bedankt voor de medewerking de afgelopen weken! 

Het lenterapport voor de kinderen van de lagere school is geen gewoon rapport meer. 
Het wordt vervangen door een groeirapport waarbij het dagelijks functioneren en het 
gedrag van de kinderen geëvalueerd worden. We hebben ook aandacht voor onze 4 ba-
sisregels en we houden een groeigesprek met de kinderen.  We geven dat rapport mee 
tegen het oudercontact van 24 maart, vóór de paasvakantie.  Daarna nog eens op het 
einde van het schooljaar. 

Maar nu is er eerst de krokusvakantie. Ik wens iedereen een deugddoend weekje vakan-
tie toe. Geniet ervan! 
 

Peter Willems, directeur 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
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Dit betekent voor Gravenbos het volgende: 

 De kinderen moeten geen mondmasker meer dragen op school, maar mogen dat 
nog wel. Leerkrachten en volwassenen momenteel wel nog.  

 Oudercontacten kunnen weer fysiek doorgaan. 

 Ouders van kleuters mogen weer binnen komen om hun kleuter af te zetten of op 
te halen (voor het lager wijzigt het niet, afzetten en ophalen aan ingangsdeuren). 

 U volgt het circulatieplan naar het kleuter, op de groene vloerbedekking: binnen-
komen langs de gang eerste kleuter, buitengaan via de polyvalente zaal. 

 Kleuters afzetten in de polyvalente zaal: u blijft op het groen, de kinderen gaan via 
de deur naar de speelplaats. 

 Indien de kinderen door het slechte weer binnenblijven, zit 'Drupje' aan de inkom. 
Dan mag u de jasjes ook afdoen en blijven de kleuters in de zaal. 

 Blijf niet langer dan nodig is, blijf niet hangen om naar de kinderen te kijken en bij 
het belsignaal wordt er verwacht dat alle  (groot)ouders buiten de school zijn. 

Zorg dat je tijdig aanwezig bent ‘s morgens en ‘s middags (er zijn helaas meerdere 
laatkomers). 

Op zaterdag 23 april is er een infodag op onze school. Iedereen die onze school 
wil leren kennen, is van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.  
U kunt ook steeds een afspraak maken voor een rondleiding  op de geplande 
Kennismakingsdagen. Dit kan telefonisch, via mail of via de website. 
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‘Carnaval’  
Naar jaarlijkse gewoonte werkt de leerlingenraad 
deze activiteit uit. Na een presentatie van ver-
schillende thema’s werd er democratisch ge-
stemd. De keuze van de meerderheid van alle 
Gravenbosleerlingen is: ’Fantasy’. 

De leerlingenraad nodigt jullie graag uit om op vrijdag 25 februari verkleed naar 
school te komen.   

Fluoactie op school - Ik ben graag gezien 
Met deze slogan op onze fluojasjes willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen de donkere 
dagen veilig doorkomen. 
De meesters en juffen hielden steekproeven en waren heel tevreden met de resultaten. 
De meeste leerlingen komen 'graag gezien' naar school. P R O F I C I A T ! ! !  
Daarom volgde er als beloning op donderdag 17 februari een heuse fluofuif! 
 
We hopen natuurlijk dat alle mama's en papa's hun Gravenbosser ook na deze actie blijven 
graag zien en de fluojas blijven promoten…  

 

Als katholieke school organiseren wij 
opnieuw enkele acties tijdens de vas-
ten (tussen krokus en paasvakantie). 
Het thema is ‘Delen zit in ons’. 

 Wafelverkoop tijdens de speel-
tijden op 14, 15 en 17 maart. 

 Koffiestop voor de ouders, na 
schooltijd op maandag 14 en 
vrijdag 18 maart. 

De opbrengst is voor projecten in  
Colombia. 

Je krijgt nog een brief met meer info.  
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Verkleeddag leerlingenraad 25 
FEB 

Krokusvakantie tot 6 maart 28 
FEB 

Instap nieuwe peuters 7  
MAA 

Schoolproject  
‘Gezonde voeding en bewegen’ 

7-18 
MAA 

Vergadering Ouderraad 8 
MAA 

Wafelverkoop Broederlijk Delen 14-17 
MAA 

Koffiestop aan schoolpoort  14 & 18 
MAA 

Sportdag kleuter 22 
MAA 

Oudercontact Lager 24 
MAA 

Paasvakantie tot en met 18 april 4 
APR 

Instap nieuwe peuters 19 
APR 

Puur Avontuurklassen L4 19-22 
APR 

Secretaressedag  21 
APR 

Infodag KOHi + Gravenbos 23 
APR 

Schoolfeest  1 
MEI 

Vormsel 7 
MEI 

1ste Communie 26 
MEI 

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

… 
 iedereen hoopt op beter weer zodat het 

grasveld opnieuw meer gebruikt kan wor-
den? 

 we met de € 3600 opbrengst van onze koe-
kenverkoop de speelplaats verder gaan in-
richten?  Hartelijk dank! 

 de leerlingen van het 6de leerjaar uitge-
breide info krijgen van het CLB over de 
grote stap naar het secundair? 

 Radio Gaga week op week een daverend 
succes kent? 

 we op donderdag 17 februari meegedaan 
hebben aan Dikketruiendag? 

 dat we op die dag opgewarmd werden met 
chocolademelk? 

 we zwemmen in Middelkerke met L4-5-6?  

 er na de krokusvakantie in de hele school 
gewerkt wordt rond het project ‘Gezonde 
voeding en bewegen’? 

 we van 14 tot 18 maart opnieuw acties doen 
voor Broederlijk Delen? 

 het dak van het administratief gedeelte 
van de school dreigde weg te waaien door 
storm Eunice? De brandweer kwam te 
hulp! Merci! 

 het kostbare specerij saffraan gewonnen 
wordt uit de Saffraankrokus? 

 de Ouderraad iedereen uitnodigt op hun 
volgende vergadering op dinsdag 8 maart 
om 20 uur in Gravenbos? 

 we hopen dat de afwezige leerkrachten na 
de krokusvakantie terug kunnen zijn? 

 we na de krokus 60 kindjes hebben in de 
eerste kleuterklassen? We daardoor een 
extra peuterklas K1C oprichten met juf  
Silke Desmet als klasjuf? 

 juf Helena Gadeyne in klas L6A staat en juf 
Annelies tijdelijk vervangt? 


