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NIEUWSBRIEF 

 

 

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

           Dag allen 

 
Morgen 1 maart, en de laatste dag voor de krokusvakantie. 

Ik verneem van iedereen dat het een lange periode was, en dat de vakantie volgende 

week deugd zal doen. Of je nu gaat skiën, de zon opzoekt, een tripje maakt, of gezellig 

thuis blijft… ik wens iedereen een deugddoende vakantie toe! 

 

Het was inderdaad een lange periode met heel wat activiteiten. Ik denk aan de 

Nieuwjaarsreceptie en kindertheater, de oudercontacten kleuter, rapporten voor het lager 

en ook oudercontact, lezen op school, de pedagogische studiedag voor de leerkrachten 

rond de vernieuwing binnen het Zill-leerplan, de filmavond van de Ouderraad, 

klasuitstappen, kookactiviteiten, … en straks nog de verkleeddag. Bedankt aan iedereen 

die op de één of andere manier zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan de 

verschillende acties. 

 

Een grote uitdaging voor de school is de start van de bouwwerken in Gravenbos.  

Op 1 juli starten we met een herstelling van een muur in Gravenbos 6, de aanpak van de 

vloeren en kasten in zes klassen, de aanpak van de betonrot. Deze werken moeten in de 

grote vakantie voltooid worden.  

Maar daarnaast start ook het grote bouwproject: de uitbreiding van de refter, twee 

nieuwe klaslokalen voor het lager, en voor het kleuter een polyvalente zaal, twee nieuwe 

klassen, een zorglokaal en een nieuw sanitair blok.  

Ik ben samen met het team al een hele tijd bezig met de praktische uitwerking om de 

school goed en veilig te laten draaien tijdens deze werken, die meer dan een jaar gaan 

duren. Die voorbereiding moet tegen juni in kannen en kruiken zijn. Wij organiseren op 

school nog een infoavond voor buren en geïnteresseerden. Je verneemt het wel! 

           Peter Willems, directeur 

mailto:info@gravenbos.be
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FLOWER POWER – VERKLEEDDAG 

Ook dit jaar hield de leerlingenraad een enquête naar ideeën voor de verkleeddag op vrijdag 1 
maart. Uit de ideeënbus kwam dit jaar ‘Flower Power of jaren ‘60’ naar voor. 

We zijn alvast benieuwd welke fleurige en kleurrijke outfits we vrijdag 
gaan spotten op de speelplaats van Gravenbos. 

Voor de kleuters stellen we geen thema voorop en laten we hen dus vrij 
in hun keuze om zich te verkleden.  

Onze fotograaf van dienst gaat weer een drukke dag tegemoet. Hou dus zeker onze blog in de 
gaten om deze kleurrijke kiekjes te bewonderen. 

 

 

SCHOOLPROJECT GEZONDE VOEDING 

Als school willen we elk jaar extra aandacht schenken aan gezonde voeding en levensstijl. Ook 
dit jaar kwam dit schoolproject terug aan bod. Elke leeftijdsgroep besteedde op hun manier 
extra aandacht aan het belang van gezonde voeding en veel bewegen. 

Zo hielden de kleuters en het eerste leerjaar een gezond ontbijt op school. De leerlingen van het 
tweede leerjaar kweekten dit jaar witloof en maakten er heerlijke soep van. In het derde leerjaar 
kwamen de leerlingen meer te weten over de suikers die we in voeding terugvinden. Terwijl de 
leerlingen van het vierde leerjaar meer te weten kwamen over seizoensgebonden 
voedingsmiddelen. In het vijfde leerjaar werd extra aandacht geschonken aan veel bewegen 
gedurende de hele dag en het zesde leerjaar zorgde voor gezonde tussendoortjes. 

 

 
 BROEDERLIJK DELEN – HOLY GUACAMOLE! 

 

Heb je het al gehoord? Van de onrust in de supermarkt? En bij de groenteboer om de hoek? Het 
fruit is boos. De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de avocado’s hebben er 
genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in Guatemala, zien ze de boeren honger 
lijden. 

In Guatemala is de meerderheid van de bevolking afhankelijk van de landbouw. Toch hebben 
de meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit op te telen. Een handvol rijken bezit 
meer dan de helft van alle landbouwgrond. Onrechtvaardig? 

Dat vinden ook de vruchten uit Guatemala. Ze protesteren totdat de boeren ze op hun eigen 
grond en voor hun eigen bord kunnen kweken. 
 
Ook wij willen ons als school weer inzetten voor Broederlijk Delen. Op 25, 26 en 28 maart 
houden wij telkens na school een koffiestop en ook binnen de schooluren houden wij een actie 
voor Broederlijk Delen. Meer info hierover volgt na de krokusvakantie. 



HULP TUTORLEZEN – Welkom!! 

Om het lezen te stimuleren organiseren we met het 2de en 3de leerjaar tutorlezen. Tijdens het 
tutorlezen kunnen kinderen in een klein groepje lezen. Dit komt de leesbevordering ten goede.  
Om zoveel mogelijk kinderen aan bod te laten komen, zijn we nog op zoek naar 
leesmama’s, leespapa’s, leesoma’s of leesopa’s om een klein leesgroepje te begeleiden.  
Heb je zin of interesse, neem dan contact op met ons. Hartelijk welkom!! 
 
WANNEER?  Elke dinsdag van 13.20 tot 14.10 uur.  
DATA?           maart 12 – 19 – 26,    april 2 – 23 – 30,    mei 7 – 14 – 21 - 28  

 

KALENDER MAART 

Vrijdag 1 maart Verkleeddag 

Maandag 2 t.e.m. zondag 
10 maart 

Krokusvakantie 

Maandag 11 maart  Instapdag nieuwe peuters. Welkom! 

Dinsdag 12 maart L6A: Red een leven (Rode Kruis) 

Lagere afdeling: middagactiviteit: Lezen 

L2 en L3: Tutorlezen 

20.00 uur ouderraad in Gravenbos 

Woensdag 13 maart L1: Tutorlezen 

Donderdag 14 maart Lagere afdeling: Middagactiviteit karaoke 

Maandag 18 maart L6B: Red een leven (Rode Kruis) 

Dinsdag 19 maart Lagere afdeling: middagactiviteit: Lezen 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 20 maart L1: Tutorlezen  

NM: 2de graad: Tussen 4 vuren 

Donderdag 21 maart L6: Auteurslezing Do van Ramst 

Kleuterafdeling: middagactiviteit: karaoke 

Vrijdag 22 maart Kleuterafdeling: activiteit door 5STW Sigo 

Dinsdag 26 maart L6C: Red een leven (Rode Kruis) 

Lagere afdeling: Middagactiviteit: Lezen 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 27 maart L1: Tutorlezen 

Vrijdag 29 maart 3K/1L: Samenwerkingsnamiddag 
 



KALENDER APRIL    

Maandag 1 april L6: oudercontact+basofiche (online intekenen) 

Dinsdag 2 april Lagere afdeling: Middagactiviteit: Lezen 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 3 april L1: Tutorlezen 

NM: 1ste en 2de graad: Voetbal 

Donderdag 4 april Lager: lenterapport 

K1 - K2 – K3: Schoolreis (peuters niet) 

L1: Schoolreis 

L6: oudercontact+basofiche (online intekenen) 

L3: Nacht van het derde 

Maandag 6 april t.e.m. 
zondag 21 april  

Paasvakantie 

Maandag 22 april  Paasmaandag: geen school 

Dinsdag 23 april t.e.m. 
vrijdag 26 april 

L4: Puur Avontuur Klassen  

Dinsdag 23 april Instapdag nieuwe peuters. Welkom! 

L2 en L3: Tutorlezen 

Woensdag 24 april K3/L1: Integratiemoment  

Donderdag 25 april L2: Auteurslezing: Evelien De Vlieger 

L6: Cozmix volkssterrenwacht Beisbroek 

Zaterdag 27 april Info-dag KOHI: nieuwe leerlingen 

Dinsdag 30 april L2 en L3: Tutorlezen 
 

 

 

NIET VERGETEN!!! 

Maandag 13 mei Facultatieve vrije dag (geen school) 

Zaterdag 25 mei Schoolfeest 

 

 
 

DATA EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2020 

9 mei 2020 

21 mei 2020 

-  

- 

Heilig Vormsel 

Eerste Communie   

 


