
Het schooljaar is voorbij gevlogen! We zijn alweer aan het einde 
van een boeiende vlucht in Gravenbos. Het was goed, het was 
leuk, boeiend, leerrijk … soms ook wel eens moeilijk en druk, tur-
bulent. Ik hoop dat iedereen kan terugblikken op een geslaagd 
schooljaar, en dat ieders zijn valies vol zit met mooie  
herinneringen. Ik ben in ieder geval heel tevreden.  
Bedankt aan iedereen die z’n steentje bijdroeg: leerkrachten,         
personeel, ouders, leerlingenraad, schoolbestuur … teveel om alle-
maal op te noemen.  
Aan de kinderen: het was leuk dat jullie er bij waren op Gravenbos. 
Onthoud de vele leuke en mooie momenten!  
Aan de zesdes en de kinderen die de school verlaten: veel succes 
in de nieuwe school! Het gaat jullie goed.  
Ik wens iedereen een veilige en deugddoende vakantie toe.      
Misschien staat je valies al klaar.. of geniet je van mooie dagen in 
je eigen thuishaven. 
Ik zie jullie graag terug in september.  

Peter Willems, directeur 
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AANDACHT! 

 Vrijdag 29 juni wor-
den de leerlingen tot 
11.55 uur op school 
verwacht. ‘s Middags 
is er nog opvang tot 
13.10 uur. 

 Op 11 juli en 29      
augustus zijn de 
leerlingen die naar 
het vijfde leerjaar 
gaan welkom om te 
werken in de    
moestuin. Dit telkens 
van 10 tot 12 uur. 

 

Katholiek Onderwijs Hinterland VZW 

OPENKLASDAG 1 SEPTEMBER 2018 

Graag willen we u nog eens de infodag voor het nieuwe schooljaar 

meedelen. Alle kinderen en hun ouders worden vriendelijk          

uitgenodigd om de nieuwe klas en de leerkracht(en) te bezoeken 

op ZATERDAG 1 SEPTEMBER tussen 9 en 12 uur. In de gang 

kunt u dan ook de klaslijsten vinden waarop staat bij welke juf of 

meester uw kind volgend schooljaar zal zitten. Op die dag kun je 

ook turngerief en een badmuts passen en aankopen op school.  

 

SCHOOLOPENER 3 SEPTEMBER OP DE   
SPEELPLAATS 

Afspraak op maandag 3 september om 8.45 uur om het nieuwe 

schooljaar in te zetten. Ouders, jullie zijn hartelijk welkom op de 

speelplaats. We maken er opnieuw een mooie opener van!  Na de 

opener is iedereen welkom in de eetzaal voor een glaasje fruitsap 

of een kopje koffie. Hier kunt u dan ook kennismaken met de leden 

van de ouderraad. 



Het secretariaat is open tijdens de vakantie op maandag 2 juli en 
dinsdag 3 juli van 9 tot 12 uur. Vanaf dinsdag 21 augustus is de 
school elke werkdag open van 9 tot 12 uur. 

Indien u niet langs kunt komen, neem dan gerust contact op met de 
directeur of mevrouw Marina op het telefoonnummer van de school 
059 / 27 63 63 of via mail info@gravenbos.be. 

VAKANTIEREGELING SECRETARIAAT 

 

We namen afscheid van … 
Vic Le Comte, schoonvader van juf Sigrid Duyck. 
Iris De Valkenaere, mama van juf Cindy. 
Eric Debrabandere, voorzitter schoolbestuur KOH. 
We wensen de familie heel veel sterkte toe.  

FAMILIENIEUWS 

…  60 leerlingen 

van het zesde onze 

school verlaten? 

… mevr. Karina onze 

school gaat  

verlaten? Zij gaat 

vanaf 1 juli op     

pensioen. 

… er 51 kinderen van 

het zesde leerjaar hun 

Vormsel deden?  

Proficiat! 

… de ouderraad nog steeds op zoek 

is naar helpende handen voor hun  

activiteiten? Wil je af en toe je steen-

tje bijdragen, laat het dan zeker weten 

aan iemand van de ouderraad of via  

gistelouderraad@gmail.com. 

U bent ook welkom op de startverga-

dering op dinsdag 2 oktober 2018. 

… je zeker af en toe eens 

onze website moet raad-

plegen? De laatste 

nieuwtjes vind je steeds 

daar terug.  

www.gravenbos.be 

… er op zondag 30 sep-

tember opnieuw een 

sneukeltocht doorgaat in 

samenwerking met alle 

scholen van het KOHi 

(info volgt) 

…er 41 kinderen uit het 

eerste leerjaar hun  

Eerste Communie  

deden? Proficiat! 

mailto:vbsgistel@gravenbos.be


SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2018-2019  
(voorlopige schikking, kan nog gewijzigd worden) 

Directeur: Peter Willems 

Beleids– en ondersteunend personeel: 

Administratieve medewerkers: Marina Coolman en Eline Dewever 

Zorgcoördinator: Mieke Calliauw 

ICT-coördinator: Kristof Bonny 

Preventieadviseur: Youri Parmentier 

Beleidsondersteuning: Maaike Peene (Kleuter) en Els Vandewalle (lager) 

Onderhoudspersoneel: 

Els Logghe, Francine Maertens en Marilyn Vangheluwe, extra taak: Anne Marijke Claeys 

Toezicht en opvang: 

Dorine Volbrecht, Rita Packet, Conny Soubry, Martine Devos, Vera Demey en 

Bea Van Buggenhout 

 

KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL 

P: Vicky Decoo L1A: Gitte Ramaekers 

K1A: Katrien Delie + aanvulling Vicky en Sigrid L1B: Ann Vandenberghe en Maaike Peene 

K1B: Sigrid Duyck L1C: Lien Van Ryckeghem 

K2A: Els Doom L2A: Kris Acken 

K3A: Sandra Snauwaert L2B: Youri Parmentier en Christine Claeys 

K3B: Evie Lootens L2C: Sandy Pollentier 

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere L3A: Nadia Muyllaert en Mieke Naert 

Zorgleerkracht: Maaike Peene L3B: Valerie Devisch 

Kleuterturnen: Maaike Peene - hulp door Yenley 

Demaker 

L3C: Ciska Verbanck 

Hulp: Sarala Dessin L4A: Joke Booy 

 L4B: Heidi Pauwels 

 L5A: Sara Vanhee  

 L5B: Els Vandewalle en Luc Vermote 

 L5C: Cindy Pauwels 

 L6A: Peter Verhaeghe 

 L6B: Mieke Willaert en Luc Vermote 

 L6C: Hans Decoster  

            Bewegingsopvoeding: Lut Plets en Luc Vermote 

          - hulp door Yenley Demaker 

           Zorgleerkrachten: Christine Claeys, Mieke Naert 

          en Luc Vermote 

 



Gravenbos 6 
8470 GISTEL 

Telefoon: (059) 27 63 63 
E-mail: info@gravenbos.be 

VZW Katholiek Onderwijs Hinterland 
afdeling GRAVENBOS 
kleuter en lagere afdeling 

www.gravenbos.be 

BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019 

Open klasdag _____________________________ zaterdag 1 september 2018 

Start schooljaar ____________________________ maandag 3 september 2018 

Infoavond eerste leerjaar _____________________ donderdag 13 september 2018 

Infoavond tweede en derde leerjaar ____________ maandag 17 september 2018 

Infoavond vierde leerjaar _____________________ dinsdag 18 september 2018 

Infoavond vijfde en zesde leerjaar______________ donderdag 20 september 2018 

Infoavond kleuterschool _____________________ maandag 24 september 2018 

Pedagogische studiedag (geen school) _________ woensdag 26 september 2018 

Sneukeltocht KOHi _________________________ zondag 30 september 2018 

Startvergadering ouderraad  __________________ dinsdag 2 oktober 2018 

Herfstvakantie _____________________________ maandag 29 oktober 2018 - zondag 4 november 2018 

Pedagogische studiedag (geen school) _________ woensdag 7 november 2018 

Familiefeest kleuterafdeling ___________ _______ donderdag 22 november 2018 (namiddag) 

(voor ouders en grootouders van de kleuters)  

Oudercontact L1-L6  ________________________ donderdag 29 november 2018 

Vergadering ouderraad  _____________________ donderdag 13 december 2018 

Kerstvakantie ______________________________ maandag 24 december 2018 - zondag 6 januari 2019 

Nieuwjaarsreceptie _________________________ vrijdag 11 januari 2019 

Oudercontact kleuter  _______________________ dinsdag 22 en donderdag 24 januari 2019 

Facultatieve vrije dag  _______________________ maandag 28 januari 2019 

Pedagogische studiedag (geen school)  _________ woensdag 20 februari 2019 

Krokusvakantie ____________________________ maandag 4 maart 2019 - zondag 10 maart 2019 

Vergadering ouderraad  _____________________ dinsdag 12 maart 2019 

Paasvakantie ______________________________ maandag 8 april 2019 - zondag 21 april 2019 

Paasmaandag (vrije dag)  ____________________ maandag 22 april 2019 

Puur AvontuurKlassen vierde leerjaar  __________ dinsdag 23 april 2019 tot en met vrijdag 26 april 2019 

Infodag nieuwe leerlingen  ___________________ zaterdag 27 april 2019 (voormiddag) 

Feest van de arbeid _________________ _______ woensdag 1 mei 2019 

Vormsel __________________________________ zaterdag 11 mei 2019 

Facultatieve vrije dag _______________________ maandag 13 mei 2019 

Schoolfeest _______________________________ zondag 26 mei 2019 

Eerste communie___________________________ donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) 

Hemelvaartsdag (geen school) ________________ donderdag 30 mei 2019 

Brugdag (geen school)  ______________________ vrijdag 31 mei 2019 

Pinkstermaandag (geen school)  _______________ maandag 10 juni 2019 

Einde schooljaar  ___________________________ vrijdag 28 juni 2019 om 11.55 uur 

 

2020: Vormsel op zaterdag 9 mei 2020, eerste communie op donderdag 21 mei 2020 

 

Wie thuis nog turnkledij of turnpantoffels heeft die te klein is of die je niet meer nodig 

hebt, mag dit vrijblijvend afgeven op het secretariaat van de school. In samenwerking 

met de ouderraad bieden we deze turnkledij dan aan op de open klasdag in augustus. 


