Geachte Gravenbossers
Het schoolleven kent weer zijn normale gang van zaken. Het doet
deugd dat alles weer mag: uitstappen, schoolreizen, sportdagen, klasdoorbrekend werken, lezen, ouders op school, oudercontacten…
Dat betekent niet dat we niet waakzaam moeten zijn. De laatste dagen
zijn er behoorlijk veel zieken, ook met corona. Maar we stellen vast dat
iedereen zich plichtsbewust voelt en correct handelt. Bedankt!
Ook bij de leerkrachten zijn er geregeld afwezigen. Jammergenoeg zijn
er geen interims meer ter beschikking en moeten we het intern oplossen. Dit is telkens een moeilijke puzzel.
Tijdens de vastenperiode organiseerden we een wafelverkoop en een
koffiestop. Bedankt aan de kinderen en de ouders. De opbrengst maken we vrijdagnamiddag bekend.
Na de paasvakantie beginnen we alweer aan het laatste trimester van
het huidige schooljaar. Ook daarin staat veel te gebeuren nu het allemaal weer kan. Ik denk aan de eerste communies, het vormsel, de
Puur AvontuurKlassen van het vierde, onze Infodag voor mensen die
de school nog niet kennen, ons schoolfeest op 1 mei… En dan het einde van het schooljaar en het afscheid van de zesdes.
De Ouderraad organiseert nu de Nacht van het derde en in mei dan de
Nacht van het Vijfde (kon in het derde niet doorgaan). Succes Ouderraad en kinderen!
Voor het schoolfeest op 1 mei zoeken wij nog helpende handen. Wie
wil helpen bij de springkastelen, tekentafel, bar... stuurt een mailtje
naar evie.lootens@gravenbos.be of sandra.snauwaert@gravenbos.be
Maar nu: geniet van de paasvakantie en aan allen een Zalig Pasen!

Peter Willems, directeur

Paasmaandag (geen school)

Puur AvontuurKlassen L4
KOHi infodag (nieuwe mensen)
Schoolfeest
Vormsel
Facultatieve vrije dag
Nacht van het vijfde
O.-L-H. Hemelvaart

Eerste Communie
Brugdag (geen school)
Klasfoto’s
Pinkstermaandag (geen school)
Oudercontacten kleuter
Afscheid zesde
Laatste lesdag (einde 11.55 u)
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Nu het stilletjes aan warmer weer wordt, willen wij graag nog eens
verwijzen naar de afspraken betreffende kledij op onze school:
Tijdens warme dagen dragen we een gewoon T-shirt, hemd of polo.
Smalle schouderbandjes, blote buiken en teenslippers horen niet thuis op school.
Ook aandacht voor passende shortjes en rokjes.

De wafelverkoop tijdens de speeltijden liep ook dit jaar als een trein.
De opbrengst gaat deze keer naar de slachtoffers van de crisis in Oekraïne .
Ook de koffiestop was opnieuw een groot succes. We mochten eindelijk weer gezellig samen komen en genoten
van een leuke babbel en een lekker tasje koffie of chocolademelk. De opbrengst gaat integraal naar Broederlijk
Delen om acties te steunen in Colombia.
Nogmaals bedankt aan alle ouders, grootouders en leerlingen om even halt te houden bij onze koffiestop of om
de wafelverkoop te steunen.

Het is bijna zover. In de week na de paasvakantie trekken de leerkrachten en de leerlingen van het vierde leerjaar naar het gezellige dorpje Han-sur-Lesse in de provincie Luxemburg om, weg van de vertrouwde omgeving, allerhande avonturen te beleven. Op Puur-Avontuur-Klas leren leerkrachten en leerlingen elkaar dan
ook op een heel andere manier kennen. Kinderen worden een stuk zelfstandiger, leren samenwerken en rekening houden met elkaar. Hun avonturen kan je ook deze keer opnieuw meevolgen via de website van onze
school. We kijken er samen met de leerlingen al naar uit.

Wij willen jullie graag nog eens warm maken voor ons
schoolfeest met als thema: Schattenjacht!
Welkom op zondag 1 mei en dit vanaf 13.30 uur.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda!

Mensen die de school nog niet kennen, zijn welkom op
zaterdag 23 april. Loop gerust eens binnen tussen
10.00 en 12.00 uur. Wij zorgen voor een persoonlijke
rondleiding. Wij kijken uit naar uw bezoek!
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