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2021 is goed gestart op Gravenbos. Ook al is er groot corona-gevaar, onze school bleef goed gespaard. We 
hebben nog geen enkel kind dat besmet was. Sommigen werden getest en enkelen moesten zelfs in quaran-
taine, maar dit was allemaal uit voorzorg. Bedankt ouders, kinderen en schoolteam voor de goede mede-
werking en het opvolgen van de voorschriften en maatregelen. We doen zo verder!  

Naast deze maatregelen wil ik via deze Nieuwsbrief ook oproepen om veilig en reglementair te parkeren in 
de omgeving van de school. We stellen vast dat er geparkeerd wordt op opritten en voortuinen van de men-
sen die in de buurt van de school wonen. Ook op voetpaden, zebrapaden, en vóór andere auto’s. Zeker in 
deze koude en donkere winterdagen stellen we vaak inbreuken vast. Gelieve de verder afgelegen parkeer-
mogelijkheden te gebruiken: Pieter Bortierlaan en Sportstraat. Nog beter is natuurlijk te voet of met de fiets 
te komen!  
U moet uw kind nog steeds afzetten aan de schoolpoort. Ouders mogen nog steeds niet binnen komen. Be-
dankt om het afscheid kort en alzo veilig te houden. 

Wij werken dit schooljaar met het team aan ‘Aanpak ongewenst gedrag’ op school. U hoorde van uw kind 
zeker al over het 4-lademodel, het ‘kastje met de kleuren’. Deze aanpak heeft nu al een positief effect bij de 
leerlingen en bij de leerkrachten! Maar het gaat nog verder, er zit een hele visie achter. Wij werken nu vier 
gedragsregels uit die wij in heel de school gaan visualiseren. Wij brengen ze ook naar u thuis, om er ook van 
daar uit aandacht voor te hebben. Alles om samen gewenst gedrag te versterken! Na de krokusvakantie krijg 
je de nodige info. 

Jammer dat de gewone omgang en de normale contacten niet kunnen doorgaan zoals gewoonlijk. Tussen 
school en ouders is het ook een beetje ‘afstandsonderwijs’. Maar nodige communicatie lukt nu ook wel op 
die andere, digitale manier. We kunnen helaas niet anders. Ook de komende oudercontacten voor het lager 
in maart gaan opnieuw digitaal door.  

Na de krokusvakantie start juf Silke Desmet in het kleuter. Zij komt de extra uren invullen. Binnen het kleu-
ter herschikken we de opdrachten: juf Silke geeft LO aan alle kleuters, de zorg in de klassen verdelen we on-
der juf Silke en juf Astrid. Welkom juf! 

Maar eerste genieten we met zijn allen van een weekje krokusvakantie! 

Peter Willems, direcrecteur 

Vrije Basisschool 
Gravenbos 6,  8470 Gistel 
T  059 27 63 63 
E  info@gravenbos.be 
www.gravenbos.be 
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We houden ons verder aan de gekende maatregelen: 

 Handen vaak wassen en ontsmetten 

 Mondmaskers voor volwassenen, liefst ook bij de leerlingen van de 3de graad 

 Vaste tafel bij middageten in refter 

 Geen uitstappen met vervoer 

 Geen externen, ouders op school 

 … 

Reeds enkele leerlingen bleven thuis in quarantaine. Ze waren gelukkig niet besmet.  

Voor wie in quarantaine zit, behouden we de afspraken voor afstandsonderwijs: 

 Vanaf de tweede dag opdrachten/taken, gegeven door de leerkracht 

 De communicatie gebeurt via Google Classroom. 

 Het zijn taken die aansluiten bij de lessen in de klas. 

 Voor het kleuter één taak per dag, voor het lager een drietal taken per dag. 

 Het kind kan contact hebben met de klasgroep via de webcam (indien infrastruc-
tuur mogelijk) en voor het lager ook in beperkte mate online lessen meevolgen. 

Door Corona mogen we jammergenoeg geen kennismakingsdagen organiseren. 
Ook de infodag die normaal elk schooljaar doorgaat op de eerste zaterdag na de 
paasvakantie, mag wellicht niet georganiseerd worden.  

Wij vinden dit wel heel jammer en kwamen op het idee om een virtuele rondlei-
ding uit te werken. 

Kennismaken met de school zal dus na de krokusvakantie ook via onze website 
kunnen. Het filmpje zal klaar zijn tegen 22 maart. 

U kunt ook steeds een afspraak maken voor een echte rondleiding na de school-
uren. Dit kan telefonisch, via mail of via de website. 
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Verkleeddag kleuter 
Het eerste kleuter koos als thema ‘clown’.  
De andere kleuters mogen zich vrij verkleden.   

‘Kleurtjesdag’ lager 
Naar jaarlijkse gewoonte werkt de leerlingenraad deze activiteit uit. Na een pre-
sentatie van verschillende thema’s werd er democratisch gestemd. De keuze van 
de meerderheid van alle Gravenbosleerlingen was: ’Kleurtjesdag’. 

Fluoactie op school - Ik ben graag gezien 
Met deze slogan op onze fluojasjes willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen de donkere 
dagen veilig doorkomen. 
De meesters en juffen hielden steekproeven en waren heel tevreden met de resultaten. 
De meeste leerlingen komen 'graag gezien' naar school. P R O F I C I A T ! ! !  
Daarom volgde er als beloning op vrijdag 29 januari een filmpjesdag (door de kinderen ge-
kozen). 
 
We hopen natuurlijk dat alle mama's en papa's hun Gravenbosser ook na deze actie blijven 
graag zien en de fluojas blijven promoten…  

 

Als katholieke school organiseren wij 
opnieuw enkele acties tijdens de vas-
ten (tussen krokus en paasvakantie). 
Het thema is ‘Delen doet goed’. 

 Activiteiten in de klas. 

 Sober Maal op vrijdag 26 maart: 
voor alle kinderen in de klas (alle 
kinderen die op school blijven, 
geen warme maaltijden die dag).  

 Boekenruilbeurs in de week van 
29 maart tot 2 april. 

Je krijgt nog een brief met meer info. 
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it 

Verkleeddag leerlingenraad 12 
FEB 

Krokusvakantie tot 21 februari 15 
FEB 

Instap nieuwe peuters 22 
FEB 

Oudercontact Lager 15-18 
MAA 

Sober maal 26 
MAA 

Boekenruilbeurs 29 MAA- 
2 APR 

Paasvakantie tot 18 april 5 
APR 

Secretaressedag 15 
APR 

Instap nieuwe peuters 19 
APR 

Onder voorbehoud of aangepast:  

Infodag KOHi + Gravenbos 25 
APR 

Vormsel: verplaatst sept./okt. 8  
MEI 

1ste Communie: verplaatst sept. 13  
MEI 

  

* Schooljaar 2021-2022 *  

Vormsel (2022) 7 
MEI 

Eerste communie (2022) 26  
MEI 

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

… 
 de bouwwerken bijna afgerond zijn? 

Er blijven echter nog enkele afwerkin-
gen aanslepen, hoewel de directeur 
blijft aandringen. 

 we helaas nog geen rondleiding of 
toonmoment kunnen organiseren? 

 we nu heel diep nadenken over de her-
aanleg en opfrissing van de groene 
zones rond de speelplaats? 

 de leerlingenraad hierbij ook voorstel-
len mag doen? 

 ook de opbrengst van de koekenver-
koop daarvoor gebruikt wordt? 

 ook de Ouderraad mee helpt denken? 

 dat iedereen hoopt op beter weer zo-
dat het grasveld opnieuw meer ge-
bruikt kan worden? 

 de leerlingen van het 6de leerjaar uit-
gebreide info krijgen over de grote 
stap naar het secundair? 

 Radio Gaga week op week een dave-
rend succes kent? 

 we afgelopen dinsdag meegedaan 
hebben aan Dikketruiendag? 

 dat op die dag de temperatuur van de 
chauffage lager stond, maar dat we 
opgewarmd werden met ochtendgym-
nastiek? 

 er na de krokusvakantie in de hele 
school gewerkt wordt rond het project 
‘Gezonde voeding en veel bewegen’? 

Maandag vernomen…          Het vormsel en 
de eerste communie gaan door corona op-
nieuw niet door dit schooljaar. Deze wor-
den verplaatst naar september/oktober.  
Nog niet méér geweten. Jammergenoeg... 


