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Het schooljaar loopt op zijn eind. Nog twee weekjes! 

Het was een ‘schattig’ schooljaar, zeker doordat het normale schoolleven opnieuw ten volle kon doorgaan 
na de coronaperiode. 
De kinderen en ook ouders konden naast de lessen ook weer genieten van uitstappen, zwemmen, Puur 
Avontuurklassen, schoolreizen, sportdagen, leesouders, externe specialisten, bijeenkomsten...  
Ook het schoolfeest kon opnieuw doorgaan, en het werd een echt succes met mooi weer en veel bezoekers. 
De kinderen genoten van de spelletjes, de ouders genoten mee. Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! 

We kunnen tevreden terugblikken op de inzet en samenwerking van kinderen, ouders, ouderraad, leer-
krachten en personeel en iedereen die aan Gravenbos verbonden is.  Allen samen zijn we de ‘schatten van 
Gravenbos’. Van de ‘schatten van het zesde’ nemen we afscheid op dinsdag 28 juni om 18.3o uur. 

Na dit schooljaar nemen we ook afscheid van enkele personen: Raf Proot van de Schoolraad, Marina Cool-
man, onze getrouwe secretariaatsmedewerkster, en leerkrachten Jessy, Silke, Saar en Gaëlle. Bedankt allen! 

In deze laatste nieuwsbief vind je nog belangrijke mededelingen voor dit schooljaar en ook al voor de start 
van volgend schooljaar. Ook de wijzigingen in het schoolreglement en het strookje voor de goedkeuring 
daarvan. Gelieve dit strookje in te dienen tegen 24 juni. 
Je vindt er ook al de schoolorganisatie en de kalender voor volgend schooljaar, en een oproep voor muzikaal 
talent van ouders. Ook info over eventuele oudercontacten voor het lager en opvolging groeirapport.  
Maar heel ingrijpend: de wijziging in de herverdeling van de klassen en het bekendmaken van de nieuwe 
klas voor volgend schooljaar. Zeker lezen!! De wijzigingen werden goed overwogen en besproken, ook 
met de Schoolraad. 

Op donderdag 30 juni eindigen de lessen om 11.55 uur. In de namiddag is er geen school. De naschoolse op-
vang op school gaat door tot maximum 13.10 uur. 
U krijgt uw afrekening voor de maand juni per mail begin juli. Op woensdag 29 en donderdag 30 juni is er 
geen melk of chocomelk meer.  
 
Aan allen: geniet straks van een deugddoende vakantie. We wensen de kinderen die de school verlaten veel 
succes in hun nieuwe school. De anderen zien we graag terug op 1 september!  
Prettige vakantie! 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
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Informatie betreft openingsuren secretariaat 
Het secretariaat is open tijdens de vakantie: 

-  op vrijdag 1 juli en maandag 4  juli van 9 tot 12 uur, 

- vanaf maandag 22 augustus is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur. 

Op donderdagmiddag 16 juni werden de leerlingen door de 
leerlingenraad uitgedaagd om 5 aartsmoeilijke opdrachten tot 
een goed einde te brengen teneinde 5 sleutels te bemachtigen.   

Daarmee kon de schatkist worden geopend en kon iedereen ge-
nieten van het  aangeboden traktaat. 

Het was een leuke middagactiviteit!!! 

Juf Mieke Naert en haar man Luc zijn  
opnieuw grootouders  geworden van een 
flinke kleindochter: Lotte!  

Proficiat vanwege het ganse team! 

 

Na 2 moeilijke coronajaren was het nog eens tijd om de verbondenheid tussen de leerkrachten 
opnieuw te versterken en hoe kan je dat beter doen met een heuse teambuilding.  Er was keuze 
tussen Padel en Kubb om in teamverband het wij-gevoel aan te scherpen. 
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Maandag 29 augustus 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een Openklasdag op 
het einde van de grote vakantie. Op die dag zijn alle kinderen 
en hun ouders van harte welkom op school om kennis te ma-
ken met de nieuwe klas en de klasleerkracht(en). U krijgt dan 
alle nodige informatie van de leerkracht(en) om het nieuwe 
schooljaar tiptop in orde te kunnen starten!  
Voor de start van het schooljaar 2022-2023:  
hartelijk welkom op maandag 29 augustus 2022 tussen 16.30 
uur en 19.00 uur! 
Er wordt gevraagd om eerst een leerlingenfiche in te vullen. 
Of u kunt deze dan voordien ook downloaden via de website.  

Donderdag 1 september 
De eerste schooldag wordt het 
schooljaar officieel geopend 
met een korte ceremonie voor 
de leerlingen. 
Ook alle ouders zijn van harte 
welkom om 8.45 uur op de 
speelplaats ingang kleuter. 

Nadien kunt u in de eetzaal 
nog genieten van een koffie of 
een drankje. 

Binnen onze 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 kijkwijzers, toetsen en rapport.  
Indien het noodzakelijk is, organiseren we nog een oudercontact op dinsdag 28 juni. De leerkracht 
neemt daarvoor contact met u op. 
Ook u kunt eventueel een gesprek aanvragen bij de leerkracht via e-mail.  

Dit schooljaar kregen de kinderen van het lager net voor de paasvakantie een groeirapport mee. Er 
komt dit schooljaar geen vervolg, enkel een korte feedback op het eindrapport. Volgend schooljaar 
geven we het groeirapport wel twee keer gedurende het schooljaar. 

Vanuit verschillende noden en vaststellingen hebben we besloten om alle klassen van het lager een-
malig te herverdelen naar volgend schooljaar toe. We stelden vast dat de parallelklassen door allerlei 
omstandigheden niet meer evenwichtig verdeeld zijn: leerlingenaantallen (schoolverlaters), niveau, 
zorgen... Daar het juist ons doel is evenwichtige klassen te hebben, zijn we genoodzaakt alle klas-
groepen te herschikken naar volgend schooljaar toe. Ook in de toekomst zullen we sneller ingrijpen 
door dit na elke graad te doen, dus om de twee jaar: na het tweede en na het vierde leerjaar (in plaats 
van na het derde leerjaar). Het kleuter blijft dit jaarlijks doen. 

We maakten al nieuwe groepen en daar is héél goed over nagedacht. 
Daarnaast willen we ook beantwoorden aan een vraag die al lang leeft: kan de nieuwe klas niet op het 
einde van het schooljaar meegedeeld worden? Voor de gemoedsrust en het welbevinden van de kin-
deren, willen we ook hier de verandering invoeren. We maken de nieuwe klas en leerkracht bekend 
op de laatste dag van het schooljaar: de kinderen gaan al eens naar de nieuwe klas, de klaslijsten ko-
men de laatste dag op de website van de school.   
De Openklasdag eind augustus blijft behouden om uitgebreider kennis te maken met de klas en de 
leerkracht. Klassen kunnen nog wijzigen door bv. nieuwe inschrijvingen... 
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Hoera, we waren weer een beetje zichtbaar na twee jaar! 

We konden onze nacht van het derde laten doorgaan én ook de vijfdes kregen eindelijk 
hun ‘nacht van het derde’. 

We zien er al naar uit om in schooljaar 2022-2023 ook veel leuks te doen. 

In de kalender zie je alvast een tipje van de sluier gelicht. 

Er is wel één probleem. De Ouderraad is niet meer zo talrijk als we zouden willen. 

Heb jij zin om ook je steentje bij te dragen zodat we alles op onze kalender kunnen waar-
maken en/of wil je toch eens horen wat de Ouderraad inhoudt (het is méér dan vergade-
ren alleen )?    
Stuur ons je emailadres:  ouderraadgravenbos@gmail.com  
en dan krijg je meer info. 

Geachte ouders van onze zesdes 

Wij nodigen jullie met het gezin uit naar het 'Afscheid van de 
zesdes' op dinsdag 28 juni, om 18.30 uur in Gravenbos. 

Ouders kunnen zich inschrijven via de website van de school. 

We verwelkomen jullie graag op deze plechtige gebeurtenis! 

Marina Coolman gaat per 1 september op pensioen. Na 39 jaar secretariaatsmedewerker mag 
zij nu genieten van een nieuwe levensfase. Meer dan verdiend! We gaan haar missen, maar we 
wensen haar samen met haar man Chris een mooie tijd toe. Bedankt Marina! 

Op vrijdag 9 september organiseert Stad Gistel de Urban Trail Run, 
van 17.30 tot 20.00 uur. Deze Gebouwenloop/wandeling passeert ook 
door onze school Gravenbos. 

Bij ons groeide het idee om het muzikaal talent van ouders te ge-
bruiken om voor wat sfeer te zorgen bij de passage in de school. 
Heb je interesse om daar aan mee te werken en jouw muzikaal talent 
te tonen? Stuur dan een mailtje naar info@gravenbos.be .  
We komen dan samen met de geïnteresseerden voor de verdere uit-
werking op donderdag 23 juni om 19.30 uur in de school. 
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Voor het nieuwe schooljaar 2022 - 2023 hebben we ons schoolreglement op een aantal punten ge-
wijzigd en opgemaakt volgens de nieuwe structuur van het Katholiek Onderwijs. Hiermee bren-
gen 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 klasleerkracht. 

 

De wijzigingen situeren zich op volgende onderwerpen: 

Rubriek 1.4.4 Indeling in leerlingengroepen 
 In het kleuter worden elk schooljaar nieuwe groepen samengesteld. In het lager gebeurt dit 
 per graad. 

Rubriek 1.4.6  Uitschrijving  
 De inschrijving van een kind stopt als een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het 
 zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast 
 curriculum te blijven volgen. 

Rubriek 2.2.1 Breed evalueren 
 Tweemaal per jaar is er een groeirapport. 

Rubriek 2.3 Getuigschrift basisonderwijs 
 Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen kunnen in aanmerking  
 komen voor het getuigschrift lager onderwijs. De klassenraad beslist als de leerplandoelen 
 voldoende behaald zijn. 

Rubriek 2.7.2 Verkeersveiligheid 
 We verwachten dat de kinderen een fluojas dragen op weg van en naar school en tijdens 
 schooluitstappen.  
             We  promoten ook het dragen van een fietshelm. 

Rubriek 3.1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen 
 Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald, dan gaat je 
 kind naar de betalende naschoolse opvang. 

Rubriek 3.3.1 Overzicht kosten — bijdragelijst 
 - de scherpe maximumfactuur voor kleuteronderwijs bedraagt 50 euro en voor het lager 95  
 euro. 
 - de minder scherpe maximumfactuur: 480 euro voor meerdaagse uitstappen voor de  
 volledige duur van het lager onderwijs. 

Rubriek 4.3 Wat mag en wat mag niet—kleding 
 Volgende afspraken werden toegevoegd: aandacht voor passende shortjes en rokjes. 
 Hou er ook rekening mee dat de kinderen veel op het grasveld mogen spelen. 

Rubriek 4.3 Wat mag en wat mag niet—Preventiemaatregelen 
 Op basis van een risicoanalyse en in samenspraak met de preventieadviseur kunnen we  
 preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen,  
 bv. een mondmasker dragen. 

 
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 te ondertekenen en ten laatste op  
vrijdag 24  juni terug te bezorgen aan de klasleerkracht.   
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1KA: Vicky Decoo 1LA: Gitte Ramaekers + Ciska Verbanck 

1KB: Maaike Peene 1LB: Ann Vandenberghe + Ciska Verbanck 

2KA: Els Doom 1LC: Lien Van Ryckeghem 

2KB: Sigrid Duyck  

3KA: Sandra Snauwaert 2LA: Kris Acken 

3KB: Evie Lootens + Astrid Claeys 2LB: Sandy Pollentier 

 2LC: Youri Parmentier + Liselotte Demarée 

Zorg en bewegingsopvoeding: Astrid Claeys  

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere 3LA: Nadia Muyllaert + Liselotte Demarée 

Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin 3LB: Valerie Devisch 

  

 4LA: Joke Booy 

 4LB: Heidi Pauwels 

 

Bewegingsopvoeding: 5LA: Cindy Pauwels 

Lut Plets +  Stijn Zutterman + ... 5LB: Els Vandewalle + Liselotte Demarée 

Extra zorg en leerjaarondersteuners:  5LC: Sara Vanhee 

        Ciska Verbanck, Mieke Naert, Christine Claeys,   

        Liselotte Demarée, Peter Verhaeghe 6LA: Annelies Vanderjeugd 

 6LB: Mieke Willaert + Peter Verhaeghe 

 
-  

Directeur: Peter Willems 
 
Beleids– en ondersteunend personeel: 
Administratie: Mieke Devriendt, Eline Dewever 
Zorgcoördinator: Mieke Calliauw 
ICT-coördinator: Kristof Bonny en Peter Verhaeghe 
Preventieadviseur: Youri Parmentier 
Beleidsondersteuning: Evie Lootens (Kleuter) en Els Vandewalle (lager) 
Specifieke taken: anderstalige kleuters: Astrid Claeys, aanvangsbegeleiding: Els Vandewalle 
 
Onderhoudspersoneel: 
Els Logghe, Francine Maertens, Dorine Roose, extra taak: Annemarijke Claeys 
Klusjesman: Alain Batteauw 
 
Toezicht en opvang: 
Rita Packet, Conny Soubry, Vera Demey, Bea Van Buggenhout, Agnieszka Rudzka, ... 



 

EINDE SCHOOLJAAR . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2021—2022 7 

Belangrijke data en vrije dagen schooljaar 2022—2023 

Noteer deze data meteen in je agenda!  
Hang dit blad uit! 

Openklasdag 16.30 uur — 19.00 uur 29 augustus 

Informatieavonden ouders en Oudercafé 12 — 20 september 

Pedagogische studiedag (geen school) 28 september 

Startvergadering Ouderraad 3 oktober 

Facultatieve vrije dag (geen school) 10 oktober 

Actie Ontbijtpakketten Ouderraad 16 oktober 

Herfstvakantie 29 okt. — 6 nov. 

Wapenstilstand (geen school) 11 november 

Oudercontacten lager 21 — 24  november 

Pedagogische studiedag (geen school) 30 november 

Kerstvakantie  24 dec. — 8 jan. 

Pedagogische studiedag (geen school) 13 januari 

Oudercontacten kleuter 23 — 26 januari 

Familiefeest Kleuter 9 februari 

Krokusvakantie 18 — 26 februari 
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Belangrijke data en vrije dagen schooljaar 2022—2023 

Noteer deze data meteen in je agenda!  
Hang dit blad uit! 

Oudercontacten lager 20 — 23 maart 

Nacht van het derde 30 maart 

Paasvakantie 1 — 16 april 

Puur Avontuurklassen (vierde leerjaar) 17 — 21 april 

Dag van de Arbeid (geen school) 1 mei 

Vormsel  6 mei 

Facultatieve vrije dag (geen school) 8 mei 

Nacht van het vijfde 16 mei 

Hemelvaart + Eerste communie  18 mei 

Brugdag (geen school) 19 mei 

Pinkstermaandag (geen school) 29 mei 

Schoolfeest 4 juni 

Oudercontacten kleuter 5 — 8 juni 

Afscheid zesdes 18.30 uur 29 juni 

Einde schooljaar om 11.55 uur 30 juni 


