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Het schooljaar loopt op zijn eind. Nog twee weekjes! 

Het was opnieuw geen gewoon schooljaar door de coronapandemie. Maar toch waren wij 
‘geluksvogels’ want de school bleef behoorlijk gespaard.  

We kunnen tevreden terugblikken op de inzet en samenwerking van kinderen, ouders, leerkrach-
ten en personeel en iedereen die aan Gravenbos verbonden is. Het was vaak reorganiseren, aan-
passen, afstandsonderwijs… Gelukkig konden we in de laatste weken toch nog zaken organiseren 
om het schooljaar in schoonheid af te sluiten. 

In deze laatste nieuwsbief vind je nog belangrijke mededelingen voor dit schooljaar en ook al 
voor de start van volgend schooljaar. Lees aandachtig de berichten. Op de ommezijde staan er ook 
twee strookjes die je nog moet indienen bij de klasleerkracht tegen woensdag 23 juni. 

We konden nog geen opening organiseren om jullie de vernieuwing aan het schoolgebouw te to-
nen. Op de Openklasdag van 27 augustus krijg je de kans om aan de hand van een plannetje de 
vernieuwingen in de school te bekijken.  

Maar eerst aan allen: geniet straks van een deugddoende vakantie en hopelijk blijft iedereen ge-
zond.  

Ik wens de kinderen die de school verlaten veel succes in hun nieuwe school.  
De anderen zie ik graag terug op 1 september! Prettige vakantie! 

Peter Willems 
directeur 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
www.gravenbos.be 
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Vrijdag 27 augustus 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij 
een Openklasdag op het einde van de gro-
te vakantie. Op die dag zijn alle kinderen 
en hun ouders van harte welkom op 
school om kennis te maken met de nieu-
we klas en de klasleerkracht(en). U krijgt 
dan alle nodige informatie van de leer-
kracht(en) om het nieuwe schooljaar tip-
top in orde te kunnen starten! Voor de 
start van het schooljaar 2021-2022: har-
telijk welkom op vrijdag 27 augustus 2021 
tussen 16.30 uur en 19.00 uur! 

Woensdag 1 september 
Het schooljaar start de eerste schooldag 
om 8.45 uur. Voor de leerlingen is er in 
de voormiddag een officiële opening met 
een korte ceremonie.  

Vanuit de bevraging via de ouderraad 
blijkt dit voor ouders minder nodig te 
zijn en vaak moeilijk om daarbij aanwe-
zig te zijn. Daarom organiseren wij dit 
niet meer met de ouders er bij. 

 

m 
 De rekening voor de maand juni wordt afgesloten op vrijdag 25 juni 2021. De afreke-

ning wordt meegegeven samen met het rapport op 28 juni.  
 Voor een vlotte afrekening van de middagmaaltijden op de laatste twee schooldagen 

(maandag 28 en dinsdag 29 juni) vragen wij tegen woensdag 23 juni het strookje op 
de ommezijde in te vullen en af te geven aan de klasleerkracht. 

 Voor de ochtend- en/of avondopvang op die laatste twee dagen wordt gevraagd om 
contant te betalen bij de mevrouw van de opvang. 

 Op dinsdag 29 juni eindigen de lessen om 16.05 uur en is er mogelijkheid om in de 
naschoolse opvang te blijven tot 17.20 uur. 

 
 Puur AvontuurKlassen vierde leerjaar: 

De kinderen van het vierde leerjaar konden dit schooljaar door de coronapandemie 
niet op Puur AvontuurKlassen naar Han-sur-Lesse. Maar… voor hen voorzien wij in 
het vijfde leerjaar van woensdag 13 oktober tot vrijdag 15 oktober toch een drie-
daagse schooluitstap naar Sport– en Recreatieoord Kluisbos in Kluisbergen.  
We hebben op de valreep nog een alternatief gevonden!  

 
 Afscheid zesde leerjaar: 

Op maandag 28 juni organiseren wij voor de kinderen van het zesde leerjaar en hun 
ouders een afscheid en proclamatie, van 18.30 uur tot 19.30 uur. Dit mag corona-
proof georganiseerd worden. Zij krijgen een afzonderlijke uitnodiging. 
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Informatie betreft openingsuren secretariaat 
Het secretariaat is open tijdens de vakantie op donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli van 
9 tot 12 uur. 

Vanaf maandag 23 augustus is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur. 

 

Kleuter: regeling in de week van 21 tot 24 juni (extra brief gekregen) 

Lager: op aanvraag via videochat 
Binnen onze nieuwe visie van Breed Evalueren houden wij voor het lager per schooljaar drie  
oudercontacten: begin schooljaar (infodag), eind november en in maart. Op het einde van 
het schooljaar staat er geen oudercontact meer gepland. Je krijgt voldoende info via de kijk-
wijzers, toetsen en rapport. 

Enkel voor wie het gewenst is, kunnen we nog een oudercontact organiseren op maandag 28 
juni  en dit via videochat. 

Indien wenselijk, neemt de leerkracht contact met u op. 

Ook u kunt eventueel een gesprek aanvragen bij de leerkracht via e-mail.  

 aan alle leerlingen, ouders en leer-
krachten voor jullie inzet en medewer-
king tijdens de moeilijke corona-
periode. 

 aan juf Fien, die als pas-afgestudeerde 
inspringt op onze school om ons uit de 
nood te helpen. 

 aan de ouderraad voor de mooie acties. 
We denken aan de ‘Vraag van de week’, 
alsook aan de aankoop en de installatie 
van de klimmuur voor het lager en de 
klimpiramide voor het kleuter. Wordt 
vervolgd... 

 Aan Patrick Declerck (PDC Lingerie 
BVBA) voor de schenking van de fietsjes 
die op school gebruikt worden. 
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Voor het nieuwe schooljaar 2021 - 2022 hebben we ons schoolreglement op een 
aantal punten gewijzigd en opgemaakt volgens de nieuwe structuur van het Katholiek Onderwijs. 
Hiermee brengen we ons in regel met de nieuwe wetgeving.  
De wijzigingen werden besproken op de schoolraad. 

Het aangepaste schoolreglement kunt u raadplegen op onze website www.gravenbos.be.  
Wie dat wenst kan nog steeds een papieren versie aanvragen op het secretariaat of bij de klasleer-
kracht. 

 

De wijzigingen situeren zich op volgende onderwerpen: 

Rubriek 1.4.1 Taalscreening Nederlands: 

                   Scholen moeten voor elke leerling van 5 jaar (derde kleuter) een taalscreening uitvoeren. 

Rubriek 3.2.4 Visie werkjes moederdag, vaderdag en plusouders:  

Voor elke biologische ouder wordt een werkje gemaakt. Indien er ouders zijn die hier pro-

blemen mee hebben, vragen we hen om de klasleerkracht hierover aan te spreken. 

Rubriek 3.3 Schoolkosten:  

- de minder scherpe maximumfactuur: 450 euro voor meerdaagse uitstappen voor de volledige 
duur van het lager onderwijs. 

- zwemmen: gedurende een half schooljaar is er om de twee weken zwemles. Dit gaat door in het 
zwembad in Middelkerke. Voor het busvervoer en het zwemmen rekenen we niets aan, mede door 

de tussenkomst van Stad Gistel.  

- wijze van betaling: rekeningen worden maandelijks via mail verstuurd. 

 

Rubriek 3.5 Gebruik van (sociale) media: 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 
Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respec-
teert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieor-
ganen op school hebben opgesteld. 

 

 

 

We hopen dat u de tijd neemt om dit aangepaste schoolreglement eens grondig door te nemen. Als 
school met een open communicatie naar onze ouders toe blijft het schoolreglement altijd online 
beschikbaar op onze website.  

Let wel: de inschrijving van uw kind is pas volledig in orde na ondertekening van het 
schoolreglement of van de wijzigingen, en dit vóór de start van het schooljaar. 
 
→ Daarom:  
Gelieve voor akkoord bijgevoegd briefje op de ommezijde van deze nieuwsbrief af te knippen, te 
ondertekenen en ten laatste op woensdag 23 juni terug te bezorgen aan de klasleerkracht.  
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 1KA: Vicky Decoo + Astrid Claeys 1LA: Gitte Ramaekers 

1KB: Maaike Peene 1LB: Ann Vandenberghe + ... 

2KA: Els Doom 1LC: Lien Van Ryckeghem 

2KB: Sigrid Duyck  

3KA: Sandra Snauwaert 2LA: Kris Acken 

3KB: Evie Lootens 2LB: Sandy Pollentier 

  

Zorg en bewegingsopvoeding: Astrid Claeys 3LA: Nadia Muyllaert + Mieke Naert 

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere 3LB: Valerie Devisch 

Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin  

 4LA: Joke Booy 

 4LB: Heidi Pauwels 

 4LC: Ciska Verbanck 

  

5LA: Cindy Pauwels 

Bewegingsopvoeding: 5LB: Els Vandewalle + Youri Parmentier 

Lut Plets +  ...  

Extra zorg:  6LA: Peter Verhaeghe 

Mieke Naert, Christine Claeys, Youri Parmentier 6LB: Mieke Willaert + ... 

 6LC: Sara Vanhee 

 
-  

Directeur: Peter Willems 
Beleids– en ondersteunend personeel: 

Administratie: Marina Coolman, Eline Dewever, Mieke Devriendt 
Zorgcoördinator: Mieke Calliauw 
ICT-coördinator: Kristof Bonny 
Preventieadviseur: Youri Parmentier 
Beleidsondersteuning: Vicky Decoo (Kleuter) en Els Vandewalle (lager) 
 
Onderhoudspersoneel: 
Els Logghe, Francine Maertens , Marilyn Vangheluwe, Dorine Roose, extra taak: Annemarijke Claeys 
Klusjesman: Alain Batteauw 
 
Toezicht en opvang: 
Rita Packet, Conny Soubry, Vera Demey, Bea Van Buggenhout, ... 
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Belangrijke data en vrije dagen schooljaar 2021—2022 

Vormsel 18 september 
Pedagogische studiedag (geen school) 22 september 
Eerste communie 10 oktober 
Puur AvontuurKlassen Kluisbos (vijfde leerjaar) t.e.m. vrijdag 15 oktober 13 oktober 
Pedagogische studiedag (geen school) 18 oktober 
Herfstvakantie t.e.m. zondag 7 november 1 november 
Wapenstilstand (geen school) 11 november 
Facultatieve vrije dag (geen school) 12 november 
Vrije namiddag voor kerstvakantie: einde school 11.55 uur 24 december 
Kerstvakantie t.e.m. zondag 9 januari 27 december 
Familiefeest kleuter: datum nog te bepalen ? 
Krokusvakantie t.e.m. zondag 6 maart 28 februari 

Paasvakantie t.e.m. paasmaandag 18 april 4 april 
Puur AvontuurKlassen Han-sur-Lesse (vierde leerjaar) t.e.m. vrijdag 22 april  19 april 

Schoolfeest 1 mei 
Vormsel  7 mei 
Facultatieve vrije dag (geen school) 9 mei 
Hemelvaart + Eerste communie  26 mei 

Brugdag (geen school) 27 mei 

Pinkstermaandag (geen school) 6 juni 

Einde schooljaar om 11.55 uur 30 juni 

Noteer deze data meteen in je agenda! 
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Geachte ouders, 

Om een vlotte afrekening te kunnen maken bij het einde van het schooljaar, vragen wij om onder-
staand rooster in te vullen (kruisjes plaatsen in de gepaste vakjes) en terug te bezorgen aan de klas-
leerkracht tegen woensdag 23 juni 2021. (Er wordt rekening gehouden met de uitstappen die 
eventueel gepland zijn op maandag 28 juni en dinsdag 29 juni.) 

 

Voor de ochtend- en/of avondopvang van maandag 28 juni en dinsdag 29 juni wordt gevraagd om 
contant te betalen bij de mevrouw van de opvang. 

 

Naam : ……………………………………………………………………  Klas : …….. 

 
Handtekening, 

 

  
Warme 

maaltijd 
Enkel 

soep 

Drank 

  

Middag- 

opvang 

  

Melk/ 
Choco-

melk 

Maandag 28 juni           

Dinsdag 29 juni           

 

Vooraleer uw kind definitief (her)ingeschreven kan worden in onze school Gravenbos, dient u 

zich akkoord te verklaren met ons schoolreglement. Eventuele wijzigingen worden u nadien ten 

gepaste tijde meegedeeld. Strookje terugbezorgen aan de klasleerkracht tegen woensdag 23 juni. 

 

 

De ouders van …………………………………………………         Klas: …………… 

verklaren hierbij dat ze op de hoogte zijn van het opvoedingsproject en het schoolreglement 

(online via de website of op papier) en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject en 

het schoolreglement van Vrije Basisschool Gravenbos.  

Datum          /         /                                                  Handtekening van de ouder(s) 

 

 

Goedkeuring schoolbrochure met schoolreglement 


