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Het schooljaar is ondertussen alweer twee maanden ver. We zijn goed gestart, ‘geluksvogels’ in ons ‘nestje 
Gravenbos’. 

We hebben al heel wat boeiende dingen meegemaakt. Denk maar aan ons project rond verdraagzaamheid,  
de klassenraadverkiezingen in de derde graad, het opstarten van de werking met de Ouderraad, de vele uit-
stappen van verschillende klassen, Radio Gaga, boeiende lessen, Puuravontuurklassen, ontbijtpakketten 
door de Ouderraad, de koekenverkoop… Ondertussen werd het eerste rapport meegegeven. 

Voor de leerkrachten kwamen er ook vele nieuwe dingen op hen af: de nieuwe methodes voor wiskunde en 
wereldoriëntatie. Een hele aanpassing, maar heel boeiende en leerrijke lessen. 

Daarnaast is voor iedereen de grootste verandering: de herinrichting van de school door de vernieuwbouw 
en de nieuwe lokalen. We zijn op 1 september veilig kunnen starten, tijdens de eerste weken zijn er nog ver-
anderingen gebeurd en laatst nog de interne verhuis van drie kleuterklassen.  
Momenteel worden de laatste werken uitgevoerd. Na de herfstvakantie moet alles zo goed als af zijn! 
 

 

Helaas dreigt het coronavirus ons weer parten te spelen. Ondanks de vele maatregelen en aandachtspun-
ten, kunnen we dit niet voldoende tegenhouden en breidt het virus zich opnieuw verder uit. Onze school 
blijft (voorlopig) goed gespaard. Er zijn tot op vandaag maar twee gevallen van positieve meldingen bij 
kinderen. Zij hielden zich direct aan de voorgeschreven  maatregelen, bedankt daarvoor!  

Het basisonderwijs gaat naar code oranje, en daardoor moet de school enkele bijkomende aanpassingen 
doen. Die wijzigingen en voorschriften worden in deze Nieuwsbrief toegelicht en dienen ten laatste na de 
herfstvakantie ingevoerd te zijn. Gelieve ze aandachtig te lezen, en u daar ook aan te houden! Enkel op deze 
manier kunnen we erger voorkomen. 
Zondag besliste de minister ook dat de herfstvakantie verlengd wordt tot 11 november. Met deze extra op-
gelegde dagen vakantie is dit een heel bewuste periode om de verspreiding onder de kinderen en leerkrach-
ten preventief tegen te houden! Helaas werd er niet direct overlegd over de opvang voor de kinderen, want 
dat is voor veel ouders een moeilijke situatie. Alle begrip, maar we moeten er ons aan houden. Je hoorde het 
zeker via de media… 

Ik hoop echt dat we allemaal gespaard blijven of dat we snel herstellen indien we toch slachtoffer worden. 
Samen gaan we ervoor! 

Maar nu eerst herfstvakantie, en ik zie graag iedereen 
terug op donderdag 12 november! 

Peter Willems 
directeur 



 

NIEUWSBRIEF HERFST . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2020—2021 2 

 

 

Ouders en externen op school 

Helaas moeten wij hier opnieuw strengere maatregelen toepassen. Dit wil zeggen dat ook de ou-
ders van de kleuters niet meer in de schoolgebouwen mogen komen. Net zoals de kinderen van 
het lager moeten de kleuters aan de deur afgezet worden. We maken het wel gemakkelijker 
door de ingang opnieuw via het koertje aan de poort te voorzien (zie verder). Dat is veel dichter 
bij de kleuterafdeling en veel gemakkelijker voor de kinderen. 

Ouders die binnen de school moeten zijn, dienen een afspraak te maken en zich aan te melden 
via het secretariaat of de leerkrachten. We maken een uitzondering voor de nieuwe peuters die 
starten na de herfstvakantie. Hun ouder (1) mag de eerste week mee binnen komen. 

Noodzakelijke externen zijn wel toegelaten op school onder strikte voorwaarden: ondersteu-
ners, logopedisten, verzorgers, CLB, schoolbestuur, … 
 
Nieuwe inkom en uitgang Gravenbos 4 

Voor de kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar blijft de in- en uitgang behouden 
zoals deze nu is: via deur Gravenbos 6. 

Voor de opvang, de kleuters en het eerste en tweede leerjaar zijn er wel wijzigingen!  
 

Inkom via poort en koertje Gravenbos 4:  

Alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar en alle kleuters gebruiken vanaf de herfstvakantie op-
nieuw de ingangsdeur op het koertje via de poort aan het kapelletje. Op het koertje dient de aan-
geduide richting gevolgd te worden, en worden de kinderen aan de deur afgezet.  
De kleuters gaan via de klassen naar de zaal of speelplaats.  
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gaan via de lange gang naar de klas en dan naar de 
speelplaats. 
 

Uitgang kleuter en eerste en tweede leerjaar: 

De kleuters worden opgehaald op het koertje aan de poort. De leerkrachten brengen de kinderen 
onder het afdakje, de ouders wachten op de stippen op het koertje of buiten de poort. De ouders 
(of wie de kleuters ophaalt) dienen de richting te respecteren, en afstand te houden onder el-
kaar. 
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen naar buiten zoals nu, dus via de deur Gra-
venbos 4. 
 

Voor- en naschoolse opvang via poort en koertje: 

De kinderen voor de voor- en naschoolse opvang komen binnen via de deur op het koertje Gra-
venbos 4 en kunnen daar ook opgehaald worden. De mevrouw van de opvang zit aan de deur, de 
opvang gaat door in de polyvalente zaal of op de speelplaats. 
 

Fietsen: 
De fietsen van de kleuters kunnen op het koertje geplaatst worden in de fietsenrekken. 
Voor het eerste en tweede leerjaar gebruik je de rekken aan de uitgang (deur Gravenbos 4). 
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Oudercontacten 

Oudercontactavonden mogen niet meer doorgaan. Maar wij lassen ze niet af. Wij organiseren in 
de voorziene periode oudercontacten online. 
Zorggesprekken met ouders op uitnodiging via de zoco kunnen wel nog onder strenge voor-
waarden. 
Indien u een gesprekje wil met de leerkracht, dient u te mailen of telefonisch contact op te ne-
men. 
 
Eventuele thuisopdrachten voor de kinderen 

‘Thuisonderwijs’ is nog niet echt aan de orde, daar de kinderen op school verwacht worden. 
Toch voorzien wij in opdrachten bij situaties waarbij het kind van school uit wordt aangeraden 
om thuis te blijven door corona-quarantaine. Hierbij zullen de kinderen de kans krijgen om 
vanaf de tweede dag opdrachten of taken te maken, gegeven door de leerkracht.  
Kleuters: via mail één taak per dag 
L1 en L2: via mail twee taken per dag 
L3 en L4: via Classroom een drietal taken per dag 
L5 en L6: via Classroom drie taken per dag 

Zieke kinderen moeten geen taken maken maar rusten. 
 
Speelplaats, refter, zwemmen en turnlessen 

Onze kinderen in openlucht vormen geen gevaar. De momenten op de speelplaats kunnen dus 
gewoon doorgaan, er hoeven geen zones gemaakt te worden. 

Ook het eten in de refter kan blijven doorgaan. Hierbij hebben we de eetzaal wel anders inge-
deeld: de kinderen eten in groepjes met kinderen uit de eigen klas (kleuter en lager). 

Het zwembad is gesloten en dus kunnen en mogen de zwemlessen niet meer doorgaan. Deze 
worden vervangen door turnlessen op school. 
De turnlessen mogen verder doorgaan. Voor die lessen kan de kleedkamer niet meer gebruikt 
worden door verschillende groepen na elkaar, dus kleden de kinderen zich in klas om. 
 
Afgelasting activiteiten 

Heel wat activiteiten kunnen tijdens de code oranje niet meer doorgaan: 

 klasuitstappen met bus of auto’s 

 activiteiten op school onder begeleiding van ouders 

 activiteiten over de leerjaren heen (kinderen blijven in hun bestaande groepen) 

 vergaderingen van en voor ouders (Ouderraad, Schoolraad) 

 recepties en activiteiten met ouders 

 onze Kennismakingsdagen 

 het Familiefeest Kleuter op 11 februari laten we niet doorgaan. We voorzien wel iets origi-
neels om er thuis even van te genieten. 

 jammergenoeg kunnen we jullie ook nog niet uitnodigen voor een rondleiding en/of ope-
ning van de vernieuwde school.  

Daarnaast werken we aan een veilig scenario om de Sint toch WEL op school te laten komen. 
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Kennismaken met de school 

De Kennismakingsdagen kunnen niet meer doorgaan op woensdag. 
Wie kennis wil maken met de school of wie zijn kind wil inschrijven, dient een afspraak te ma-
ken via de website of via het secretariaat (telefonisch of e-mail). 
Inschrijven kan tijdens de uren na afspraak, een rondleiding kan enkel buiten de lesuren. 
 

Aandacht voor blijvende afspraken 

 kinderen aan de deur afzetten, volwassenen komen de school niet binnen 

 indien een volwassene toch in de school moet zijn, moet deze zich aanmelden aan de in-
gang Gravenbos 6 

 volwassenen dragen een mondmasker, dus ook op de straat 

 wie de school binnenkomt, dient de handen te ontsmetten en volwassenen moeten een 
mondmasker dragen 

 zowel kinderen als volwassenen dienen de aangeduide richting te volgen in de gangen 

 buiten de school dient iedereen zich aan de afstand van 1,5 meter te houden 

 indien kinderen zich niet goed voelen, komen ze niet naar school 

 indien kinderen op school zich niet goed voelen, kan de temperatuur gemeten worden en 
kunnen de ouders opgebeld worden om de kinderen af te halen 

 koekjes, traktaten… mogen niet uitgedeeld worden, tenzij afzonderlijk en zorgvuldig ver-
pakt 

 er zijn duidelijke regels voor wie en vanaf wanneer je moet thuis blijven 

 indien kinderen betrokken zijn bij een mogelijke besmetting, worden de ouders opgebeld 
en krijgen ze een brief  
Reken er op: indien geen mededeling, wil dit  
zeggen dat er geen extra gevaar of gevolg is! 
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Vinden jullie de 15 woorden in deze woordzoeker?  
Veel succes!!!
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Voor alle mensen van de zorg, ver-
pleegkundigen, artsen en andere 
hulpverleners en poetsers… : 

We denken aan jullie. 
Elke dag. 
Wij hebben heel veel respect 
voor jullie. 
Hou de moed erin! 
We zijn jullie zo dankbaar. 

  

 

 
 

 

Vorig schooljaar, op 13 maart, werd de lock-
down aangekondigd. Ook de scholen moesten 
dicht. We hadden verwacht dat we snel weer 
met z’n allen in de klas zouden werken zoals 
voorheen. Dat was niet zo … en dat vonden wij 
ontzettend jammer. 

 

Dit schooljaar mocht dit wel. Meteen hadden 
we het jaarthema: wat zijn wij geluksvogels 
dat we weer allemaal naar school mogen: te-
rug in de klas met alle vriendjes, echt les krij-
gen, samen kunnen spelen op de speelplaats, 
weer L.O. en zwemmen … 

 

In een toneelstukje zagen we dat wie samen-
werkt en voor de ander zorgt veel verder komt 
dan wie het op z’n eentje probeert.   

 

We maakten een groot nest. Dat staat bij elke 
ingang.  Alle klassen versierden heel creatief 
een eitje. Die liggen nu samen heel gezellig in 
een warm nest. 

 

Het groot warm nest is de school. Er wordt in 
dit warme nest gezorgd voor elke Gravenbos-
ser, want het blijven moeilijke tijden. We vin-
den het heel belangrijk dat we er voor elkaar 
kunnen zijn. We hebben geluk dat we voor el-
kaar kunnen zorgen.  

 

Ja hoor,  
wij zijn echte  
geluksvogels! 

 

Op 23 oktober was er de ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’. Heel wat kinderen 
kwamen dan ook in uniform naar 
school. Wat waren ze trots!! 
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Als school willen we ook extra aandacht besteden aan 
verdraagzaamheid. De leerlingen komen dagelijks in 
contact met heel veel kinderen, elk met hun eigen ka-
rakter.  
 

We willen hen dan ook leren om op een respectvolle 
manier met elkaar om te gaan. Daarom organiseerden 
we in alle klassen een projectweek en dit steeds bij het 
begin van het schooljaar. 

 

Dit schooljaar werd er vooral gewerkt rond het thema 
‘vertrouwen’. In elke klas werden er vertrouwensspel-
letjes gespeeld.  
 
Na een tijdje durfde iedereen elkaar blindelings te ver-
trouwen. Dit mag je zowel letterlijk als figuurlijk nemen. 
 
 

 

 

Vrijdag is Gaga-dag 
Elke vrijdag over de middag 
staat er één klas in de kijker 
tijdens de wervelende show 
van Radio Gaga. 
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Herfstvakantie tot 10 november 30 
 okt 

Allerheiligen 1 
NOV 

Allerzielen 2 
NOV 

Wapenstilstand: vrijaf 11 
NOV 

Instap nieuwe peuters 12 
NOV 

Pedagogische studiedag: vrijaf 25 
NOV 

Oudercontact online L1-L6 26 
NOV 

Sint en Piet Kleuter 3 
DEC 

Sint en Piet Lager 4 
DEC 

Kerstvakantie tot 3 januari 21 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 4 
JAN 

  

  

  

  

  
 

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

… 
 we op school heel wat sportieve leer-

lingen (en leerkrachten) hebben? Dat 
konden we heel goed zien op de dag van 
de sportclub. 

 we boterwafels, carré confituur en fran-
gipanes verkopen. Alvast bedankt voor 
jullie aankoop. 

 de directeur voortdurend aandringt bij 
de bouwvakkers zodat de bouw zo snel 
mogelijk af is. 

 alle klassen nu in het juiste lokaal zitten. 
De verhuis is achter de rug. Oef ... 

 de Puuravontuurklassen voor het vierde 
leerjaar verplaatst waren naar het vijfde 
leerjaar. 

 ze nog net konden doorgaan en supertof 
waren! 

 het ontbijt van de Ouderraad een mega-
succes was en volledig coronaproof ver-
liep. Dikke merci! 

 er in de derde graad klassenraden en 
burgemeesters verkozen zijn. 

 de burgemeesters, samen met de  
directeur, een aantal leerkrachten en 
ouders de leerlingenraad vormen.  

 we op school heel wat leerlingen hebben 
die lid zijn van een jeugdbeweging. Dat 
konden we merken op de Dag van de 
Jeugdbeweging. 

 onze website vorig schooljaar bijna  
320 000 bezoekers telde. 

 we een nieuwe leerkracht voor het lera-
renplatform  hebben, nl. juf Bea. Ze 
springt momenteel vooral in het 3de 
leerjaar bij. 

 

 

 


