
 

NIEUWSBRIEF HERFST . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2021—2022  1 

We zijn al twee maanden ver in ons schooljaar. We hebben al heel wat boeiende, leerrijke, uitdagende, toffe.. 
dingen meegemaakt. Naast de interessante lessen denk ik aan ons schoolproject rond verdraagzaamheid, 
middagactiviteiten, de Strapdag, de klassenraadverkiezingen in de derde graad, de Ontbijtpakketten, de 
Openluchtklassen van het vijfde, de vele uitstappen van verschillende klassen, Radio Gaga, de aanleg van 
het pannaveld, de individuele foto’s, de infoavonden,… Ondertussen werd  het eerste rapport meegegeven 
en  werd de Koalatest afgenomen in het derde kleuter. 

Er staat nog heel wat te gebeuren de volgende maanden: het bezoek van de Sint, oudercontact voor het la-
ger, adventsactie, verkoopsactie ten voordele van speelplaatsmateriaal… Je leest er over in deze  Nieuws-
brief en ook op onze prachtige website! 

Woensdagavond beslisten de onderwijsspecialisten over nieuwe covidmaatregelen  voor de scholen, die in-
gaan vanaf 8 november (na de herfstvakantie). Vandaar volgende afspraken: 
- mondmaskerplicht voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar: de kinderen dragen dus een mondmas-
ker als ze binnen rondlopen, buiten niet (het kan eventueel afgezet worden als ze op hun vaste plaats zitten) 
- personeel en derden dragen ook een mondmasker binnen bij het rondlopen, 
- ouders komen nog niet binnen met hun kinderen, dus blijven afzetten aan de schooldeur (uitz.: starters), 
- de oudercontacten in november voor het lager moeten opnieuw online doorgaan. 
Wij hadden al alles voorzien om te versoepelen en hoopten de ouders  weer te kunnen verwelkomen binnen 
bij het afzetten van de kinderen of op het oudercontact, maar helaas is het dus niet mogelijk.   
We plannen ook een Familiefeest voor het kleuter op 24 februari. We hopen dat het kan doorgaan… 

Ten slotte vraag ik jullie aandacht voor de laatste schooldag vóór de kerstvakantie: op vrijdag 24 december 
is er school tot 11.55 uur en naschoolse opvang op school tot 13.10 uur. In de namiddag is er geen les en kun 
je niet op school terecht, er is ook geen mogelijk om ‘s middags te eten. Voor wie vaak naar de opvang in 
BKO De Zonnebloem gaat, is er die namiddag ook daar geen opvangmogelijkheid . 

Maar eerst gaan we er een weekje tussenuit. Aan allen een fijne herfstvakantie! 

Peter Willems, directeur 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
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Vanaf dit schooljaar wordt er in de 3de kleu-
terklas een Koalatest afgenomen. Dit is een 
taalscreeningstest die ons helpt om een goed 
beeld te krijgen van de taalvaardigheid van 
die kleuters. Zo kunnen we hen nog beter on-
dersteunen en het taalonderwijs op onze 
school sterker maken door eventueel aan-
passingen te doen. 
De test bestaat uit een aantal luister– en doe
-opdrachten door de klasleerkracht afgeno-
men, individueel of in groep.  Als ouder hoef 
je niets te doen en je kleuter hoeft zich niet 
voor te bereiden.  
Het is niet de bedoeling om ouders in te lich-
ten over de resultaten. Maar natuurlijk, 
mochten we iets vaststellen van individuele 
kinderen, is het onze plicht u daarover  te in-
formeren. 

De testen worden verplicht afgenomen tus-
sen 10 oktober en 30 november. 

 

Beste Ouders 

Onze actie ontbijtpakketten overtrof de eerste 
editie van vorig jaar: 490 pakketten, waarvan 
90 luxepakketten (een verdubbeling!), 26 
sponsors, 26 helpende handen…  
Daarom: super bedankt jullie allemaal!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je zag ons ook al op de Openklasdag eind au-
gustus, we trakteerden alle leerlingen met 
ijsjes voor de start van het schooljaar, we 
trakteerden de leerkrachten op de Dag van de 
leerkracht, we leverden ontbijtjes made with 
love… 
 
Ja, we zijn het schooljaar ingevlogen, maar er 
volgt nog meer.. 
EN… 

We zien graag steeds meer nieuwe mensen in 
ons midden. Heb je interesse in onze werking? 
Kom dan zeker (met mondmasker) op dins-
dag 9 november om 19.30 uur naar onze eer-
ste samenkomst, in de refter van Gravenbos!  

Na een jaar onderbreking door corona, 
kunnen we dankzij heel wat bereidwillige 
ouders en grootouders opnieuw tutorle-
zen organiseren. Op deze manier geven 
we de kinderen extra leeskansen.  

Van harte bedankt aan de leesbegelei-
ders. 

 

 

Nog niet gezien, maar wel-
licht al van gehoord:  
pannakooi geplaatst op de 
speelplaats Gravenbos! 
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Als school willen we ook extra aandacht besteden aan ver-
draagzaamheid. De leerlingen komen dagelijks in contact 
met heel veel kinderen, elk met hun eigen  
karakter. We willen hen dan ook leren  op een respectvol-
le manier met elkaar om te gaan. Daarom organiseren we 
in alle klassen elk jaar een projectweek en dit steeds bij 
het begin van het schooljaar. 

De kleuters van de derde kleuterklas maakten kennis met 
de ‘goedgevoelsmachine’ van Victor. Ze leerden hoe je 
duidelijk kan maken dat je iets niet leuk vindt en hoe an-
deren hiermee kunnen omgaan. 

Voor de leerlingen van het derde leerjaar was er de voor-
stelling van 'Bram en de OK-brigade' en voor de leer-
lingen van het vijfde leerjaar was er de voorstelling van 

Nonkel Bretel: verhalen met een P. 

In het zesde leerjaar wordt er later 
dit schooljaar onder andere ook nog 
gewerkt rond een heel actueel the-
ma: cyberpesten. 

Tijdens de voorstellingen op 24 september mochten we 
ook één van de auteurs verwelkomen, alsook enkele 
mensen van Rotary-Gistel die het project financieel 
ondersteunen. Hartelijk dank daarvoor! 

Klas in de kijker 
Elke vrijdag over de middag 
staar er één klas in de kijker 
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Herfstvakantie tot 7 november 30 
OKT 

Allerheiligen 1 
NOV 

Allerzielen 2 
NOV 

Instap nieuwe peuters 8 
NOV 

Startvergadering Ouderraad 9 
NOV 

Wapenstilstand: vrijaf 11 
NOV 

Facultatieve vrije dag: vrijaf 12 
NOV 

Kennismakingsdag 17 
NOV 

Oudercontact L1-L6 22-25 
NOV 

Sint en Piet Lager 2 
DEC 

Sint en Piet Kleuter 3 
DEC 

Kennismakingsdag 8 
DEC 

Kerstvakantie 

Einde school om 11.55 uur! 

24 
DEC 

Kerstvakantie tot 9 januari 25 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 10 
JAN 

Familiefeest Kleuter 24 
FEB 

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

… 
 we op school heel wat sportieve leerlingen 

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

 ook de dag van de jeugdbeweging een groot 
succes was? We haalden veel kinderen op 
aan de markt. 

 we op school drie nieuwe leerkrachten heb-
ben: juf Saar, juf Liselotte en meester Stijn? 
Ze zijn al goed ingeburgerd! 

 we ook nieuw personeel hebben in de keu-
ken, in het poetsteam en voor toezicht? 

 we de dames van de kinderopvang en de kin-
derverzorgsters op 12 oktober extra bedankt 
hebben? 

 juf Lien getrouwd is voor de kerk? Proficiat! 

 het vormsel doorging op 18 september en de 
eerste communie op 10 oktober? Proficiat 
aan alle vormelingen en communicanten. 

 de Strapdag een groot succes was? Met toffe 
buitenactiviteiten, een goede organisatie en 
mooi weer…  

 we hopen dat de fietsers en voetgangers hun 
fluojasje dragen? 

 de Openluchtklassen voor het vijfde goed 
verlopen zijn? De kinderen waren blij maar 
ook wel wat moe. 

 er in de derde graad klassenraden en burge-
meesters verkozen worden? 

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

 alle klassen elke maand op schattenjacht 
gaan, op zoek naar het spel van de maand? 

 we op woensdag de kinderen van L3-4-5-6 
ook bij de kleuters laten spelen? 

 we na de herfstvakantie een koekenverkoop 
organiseren ten voordele van speelplaats-
materiaal. 

 onze website vorig schooljaar bijna 352000 
bezoekers telde? 


