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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER - OKTOBER 2016
Woordje van de directeur
Het schooljaar is ondertussen al twee maanden ver. We zijn goed
gestart met 454 kinderen. De kinderen en leerkrachten zijn het al
weer goed gewoon. Desondanks de goede voorbereiding loopt
niet altijd alles op wieltjes. De verwarming liet wat op zich
wachten, maar ondertussen kunnen we u hierover positief nieuws
brengen. Alsook het registratiesysteem voor de rekeningen is
nieuw en kent enkele kinderziektes. Uiteraard doen we al het
nodige om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen. Hierover leest u
meer in deze nieuwsbrief.
Ondanks deze ongemakken, hebben we natuurlijk al heel wat
mooie projecten uitgewerkt op onze school. Zo waren er ons
project rond verdraagzaamheid, gezonde voeding en beweging, de
eerste Keggecross, de aankoop van nieuw ict-materiaal voor de
kleuterklas, het vernieuwde tutorlezen en dan nog het nieuwe
rapport voor de leerlingen van het lager, waarvan u reeds het
eerste herfstrapport mee kreeg. Bij dit nieuwe rapport vindt u
eenmalig een korte toelichting en visie omtrent deze nieuwe
manier van evalueren.
Ook de volgende maanden staan heel wat activiteiten op het
programma, zoals de voorleesdag, bezoek van de Sint …. Maar nu
eerst genieten van een weekje rust.
Aan allen een fijne herfstvakantie.
Peter Willems, directeur.

“ik klus, jij klust, wij hebben geklust”
Zoals iedereen wel weet zijn er op
school altijd wel klusjes te doen.
Gelukkig kunnen wij rekenen op onze
vaste klusjesmannen, Nico en Johan.
Onlangs kregen de leerlingen van
gravenbos 6 er zo een nieuwe
basketring bij. Tot groot jolijt van de
leerlingen, zo bleek uit volgend
bericht: “Dag meneer de Directeur,
Dank u wel voor het nieuwe
basketpanneau, ik ben er HEEL blij
mee
Willem Storme uit het
zesde leerjaar.”

Tutorlezen
Op school organiseren we voor het 2de en 3de
leerjaar tutorlezen. We gingen van start in
oktober en eindigen in mei. Tijdens het
tutorlezen kunnen kinderen in een klein
groepje hardop lezen.
Dit komt de leesbevordering ten goede. Het tutorlezen gaat
door op dinsdagnamiddag van 13.20 uur tot 14.10 uur. Het
lezen gebeurt onder begeleiding van een leesouder, grootouder of andere vrijwilligers.
Heb je ook zin of interesse om een groepje kinderen te
begeleiden, geef gerust een seintje aan de klasleerkracht.
Uiteraard worden de leerlingen van de andere leerjaren ook
gestimuleerd om te lezen, maar dit gebeurt dan zonder de
hulp van externen.

Project gezonde voeding en beweging
Tijdens de week van 10 tot 14 oktober werd op school extra
aandacht geschonken aan gezonde voeding en beweging.
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werd per
graad een gezond ontbijt georganiseerd op school. Tijdens
de lessen werd regelmatig tijd gemaakt voor kookactiviteiten
en wat extra bewegingsmomenten tussendoor. Alle foto’s en
verslagen hiervan vindt u terug op onze website bij de
verschillende klassen.

Project verdraagzaamheid
Tijdens de week van 19 tot en met 23 september liep op
onze school een project rond verdraagzaamheid. Tijdens
deze week krijgen de leerlingen van het derde kleuter, het
derde leerjaar en het vijfde leerjaar, dankzij de financiële
steun van Rotary Gistel, een toneelvoorstelling te zien op
school omtrent pesten. De school is Rotary Gistel hier heel
dankbaar voor en is dan ook heel blij dat ze ook al beloofden
deze voorstellingen volgend schooljaar terug te financieren.
Een kort verslag van het vijfde leerjaar omtrent deze
voorstelling:
“Verhalen met een P, voor een school zonder pesten! Binnen
het project ‘Week van de verdraagzaamheid’ kregen we in
de derde graad bezoek van Tom en zijn nonkel Bretel. We
leerden Tom kennen die niet steeds zo verdraagzaam was.
Gelukkig was nonkel Bretel er om hem met mooie verhalen
te leren hoe het wel moet. Het was een prachtige
voorstelling! We kregen een 'goed gevoel latje' . Dit helpt
ons om correct te reageren en onze emoties echt te tonen.”

Eerste Keggecross
Op woensdag 5 oktober werd voor het eerst in Gistel de
“Keggecross” georganiseerd. Ook onze school was hierbij
goed vertegenwoordigd. Een verslag van onze reporters ter
plaatse:
“De Keggecross werd georganiseerd door stad Gistel. Er
deden maar liefst 736 leerlingen mee. Van Gravenbos
liepen er 65 jongens en meisjes. Juf Mieke en juf Sara
deelden de T-shirts uit en gaven ons een loopkaartje. Eén
kilometer lopen was een zware opdracht maar geen enkele
deelnemer van Gravenbos heeft gewandeld. Met onze
school hebben we maar liefst 4 medailles binnengehaald:
1x goud, 2x zilver en 1x brons.
Aan alle lopers een dikke proficiat om 1 kilometer vol te
lopen!!! Dank je wel juf Lut om te helpen organiseren!”
Door: Lars (5C) en Nicholas (6B)
Foto’s van deze en alle andere crossen kun je vinden op
onze website onder de rubriek ‘beweging lager’

Gymuitrusting
Om de prijzen wat te kunnen drukken gingen we op zoek
naar een andere leverancier. Deze werd ondertussen
gevonden, waardoor we een prijsvermindering kunnen
invoeren voor de aankoop van de gymuitrusting.
De nieuwe prijzen:
T-shirt: € 5,00
Broekje: € 5,00
Badmuts: € 8,50
Zo wordt de aankoop €7,00 goedkoper. De nieuwe prijzen
werden reeds toegepast bij de start van dit schooljaar. (zie
afrekening oktober)

Nieuwsbrief DCBaO
Vanuit de directiecommissie van het katholiek
basisonderwijs kregen we een nieuwsbrief in verband met
de verzuchtingen in het basisonderwijs. Omdat dit ook u,
ouders van leerlingen uit het basisonderwijs aanbelangt,
willen we die graag met u delen. U vindt de link naar deze
brief en de petitie op de website of via:
www.basisonderwijsverdientbeter.com

Herstelling verwarmingsinstallatie
Zoals eerder meegedeeld, zijn we volop bezig met de
voorbereiding van de herstelling van de
verwarmingsinstallatie in Gravenbos 4. We kunnen u
ondertussen meedelen dat de afbraak van de oude
verwarmingsketel nog vóór de herfstvakantie zal gebeuren.
De installatie van de nieuwe ketel vangt aan vanaf 2
november. Hou er echter rekening mee dat dit een drietal
weken in beslag kan nemen. We blijven zorgen dat de
klassen in die tijd verwarmd worden met individuele
warmtebronnen.

Schoolfacturen
Het nieuw digitaal systeem voor de opmaak van
schoolrekeningen staat nog in de kinderschoenen. Hierdoor
zaten hier en daar wat foutjes in de afrekening van
september. Dit werd ondertussen verholpen en de
verrekening hiervan zal gebeuren met de afrekening van
oktober.

Nieuws uit de schoolraad
Door het vertrek van meester Kristof uit onze school werd
ook de samenstelling van de schoolraad wat gewijzigd.
Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van de
schoolraad.
Voorzitter:

Maaike Peene

Secretaris:
Hilde Jaecques
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap:
Raf Proot, Hilde Jaecques en Christiane Delaeter
Afgevaardigden van de ouders:
Katy Verstraete, Veerle Van Aken en Armand De Drijver
Afgevaardigden van het personeel:
Valerie Devisch, Maaike Peene en Sandra Snauwaert
Adviserend lid:
Directeur Peter Willems

Aankoop nieuw kleutermeubilair
Door de aankoop van nieuw
kleutermeubilair hebben we heel
wat kleine kleutertafeltjes
en- stoeltjes op overschot.
We willen die dan ook graag
te koop aanbieden vanaf begin
december. Indien u interesse
heeft in 1 of meerdere tafeltjes
of stoeltjes, neem dan gerust
contact op met de school.
info@gravenbos.be

Graag aandacht voor enkele afspraken
Broers en/of zussen die een kleine broer of zus
komen ophalen na schooltijd, mogen ‘s morgens hun
fiets op de kleine speelplaats (ingang kleuter)
plaatsen. Ook de leerlingen die na school naar de
Zonnebloem gaan, kunnen hun fiets daar stallen.
Aandacht voor de afspraken bij het afzetten van uw
kind(eren): gelieve kort afscheid te nemen aan de
deur en dan meteen de school te verlaten. Om de
lessen tijdig en rustig te kunnen starten, vragen wij
om tijdig aanwezig te zijn op school. Kom liever wat
vroeger dan te laat! Leerlingen vanaf het eerste
leerjaar komen de school zelfstandig binnen. Het is
niet de bedoeling dat ouders of grootouders de
kinderen naar de klas begeleiden.
Bij regenweer spelen de kleuters binnen in de hal
van Gravenbos 4. Aan de ingang zal pop ‘Drupje’
zitten om aan te tonen dat de kleuters binnen aan het
spelen zijn.
Na 2 maanden vinden we al heel wat verloren
voorwerpen op school. Kijk dus zeker eens in de hal
van Gravenbos 4 en 6 of je er niets van jezelf
terugvindt. Probeer ook zoveel mogelijk te
naamtekenen. Verloren voorwerpen die te lang blijven
liggen, worden aan een goed doel geschonken.

Familienieuws
Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar…
We namen afscheid van…
Eerwaarde Heer Gilbert Rooryck. Hij was van 1959 tot 1982
prefect op onze school. (Toen Onze-LIeve-Vrouwecollege)
We verwelkomen …
Niels, zoontje van onze ICT-coördinator Kristof Bonny.

Kalender november
Maandag 7 november

-

Maandag 7 november
t.e.m. vrijdag 18 november
Donderdag 10 november

-

Vrijdag 11 november

-

Zaterdag 19 november
Maandag 21 november

-

Dinsdag 22 november

-

Donderdag 24 november

-

-

Instap nieuwe peuters
Welkom op onze school!
Wafel- en truffelverkoop
op school (info volgt)
Facultatieve vrije dag
(geen school)
Wapenstilstand
(geen school)
Filmavond ouderraad
Voorleesnamiddag lager
(info volgt)
Voorleesvoormiddag
kleuter (info volgt)
Individuele foto’s door de
schoolfotograaf.

Kalender december
Maandag 5 december

-

Dinsdag 6 december

-

Tussen maandag 12 december
vrijdag 16 december
Maandag 26 december
t.e.m. zondag 8 januari

-

Bezoek van de Sint in de
kleuterschool (voormiddag)
Bezoek van de Sint in de
lagere school
Levering wafels en truffels

-

Kerstvakantie

Niet vergeten
Vrijdag 13 januari

-

Woensdag 25 januari

-

Donderdag 23 maart

-

Zaterdag 25 maart

-

Nieuwjaarsreceptie (info
volgt)
Pedagogische werkdag
(geen school)
Familiefeest kleuter (info
volgt)
Schoolfeest (info volgt)

