Het schooljaar loopt op zijn einde… nog een paar dagen…
Het is niet gelopen zoals we gehoopt hadden. De coronasituatie deed ons daveren op onze grondvesten. De noodgedwongen
sluiting, het thuisonderwijs, het gedeeltelijk weer openstellen, de voorschriften en aanpassingen… Het was een grote aanpassing voor de leerkrachten, moeilijk voor de kinderen, een hele opgave voor de ouders. Bedankt iedereen voor de grote inzet!
De basis van het schooljaar was al gelegd en er werd verder les gegeven. Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni krijgen de kinderen van het lager dan ook hun rapport en schoolmateriaal mee.
Het schooljaar wordt afgesloten in de huidige ‘bubbel’, op maandag 29 juni om 16.05 uur of op dinsdag 30 juni om 11.55 uur.
Enkel de leerlingen van het zesde leerjaar brengen we nog een laatste keer samen. Op dinsdag 30 juni voorzien wij in open
lucht een aangepast programma, met een passend afscheid en een proclamatie. Helaas zonder ouders dit schooljaar, want
anders overschrijden wij het maximum aantal toegelaten personen.
Het is een belangrijk moment voor de kinderen, dus schikken wij er ons naar zodat zij toch hun overstap kunnen ‘vieren’.
Voor iedereen, alle kinderen: drankjes, versnaperingen, traktaten… uitdelen blijft verboden! Zelf iets meebrengen voor eigen
gebruik op de laatste schooldag kan, maar dat vernemen de kinderen via de klasleerkracht.
Verder in deze Nieuwsbrief verneemt u de wijzigingen in ons Schoolreglement. Voordat uw kind start op onze school volgend
schooljaar, dient u daar notie van te nemen en dit tevens te bevestigen via het antwoordstrookje. U leest ook over de afrekening van de opvang voor de laatste schooldagen, familienieuws van het personeel, vakantieregeling…
Naar volgend schooljaar toe vind je informatie over de Openklasdag en de schoolopener. Ook de kalender en de schoolorganisatie (klassen…) zijn er in opgenomen.
Over de bouwwerken hebben we geen artikel opgemaakt. Je vindt daarover verslag op onze website.
De werken zijn terug op schema. Als alles goed verloopt, zouden de werken klaar zijn tegen het begin van het nieuwe schooljaar. Spannend, er moet nog veel gebeuren, maar we zijn hoopvol!
Aan allen: geniet straks van een deugddoende vakantie, en hopelijk blijft iedereen gezond.
Ik wens de kinderen die de school verlaten veel succes in hun nieuwe school. De anderen zie ik graag terug op 1 september!
Prettige vakantie!

Peter Willems
directeur

Vrije Basisschool
Gravenbos 6, 8470 Gistel
T 059 27 63 63
E info@gravenbos.be
www.gravenbos.be
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Dinsdag 1 september
Vrijdag 28 augustus
Tussen 16.30 en 19.00 uur

De eerste schooldag wordt het schooljaar officieel geopend met een korte
ceremonie voor de leerlingen. Alle ouders zijn van harte welkom om 8.45
uur op de speelplaats Gravenbos 6.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een
Openklasdag op het einde van de grote vakantie, de laatste vrijdag.
Wij hopen dat de bouwwerken volgens tijdschema verlopen, anders zou het kunnen dat
bepaalde klaslokalen nog niet helemaal geïn-

Nadien kunt u in de eetzaal nog genieten van een koffie of drankje en een
rondleiding in de school indien u dit
wenst.

stalleerd zijn.
Op die openklasdag zijn alle kinderen en hun
ouders van harte welkom op school om kennis
te maken met de nieuwe klas en de klasleerkracht(en). U kunt even binnenlopen en krijgt

Het team van Gravenbos.

dan alle nodige informatie van de leerkracht
(en) om het nieuwe schooljaar tiptop in orde te
kunnen starten.

Het einde van het schooljaar nadert met rasse
schreden.



Het uitgesteld vormsel gaat door op zaterdag 19 september (middelbaar)



De eerste communie werd verplaatst naar
zondag 11 oktober (tweede leerjaar)



De PuurAvontuurklassen gaan door van 13
t.e.m. 16 oktober (met het 5de)

De rekening voor de maand juni wordt afgesloten
op dinsdag 23 juni 2020. De afrekening wordt
meegegeven samen met het rapport op donderdag 25 juni voor de leerlingen van groep 1 en op vrijdag
26 juni voor de leerlingen van groep 2.
De middagopvang wordt vanaf 25 juni niet meer aangerekend.
Voor de ochtend- en/of avondopvang in de week van woensdag 24 juni tot en met dinsdag 30 juni
wordt gevraagd om contant te betalen bij de mevrouw van de opvang.
Op maandag 29 juni eindigen de lessen om 16.05 uur voor de leerlingen van groep 1. Er is mogelijkheid om in de naschoolse opvang te blijven tot 17.20 uur
Op dinsdagmiddag om 11.55 uur eindigen de lessen voor de leerlingen van groep 2.
Er is mogelijkheid om in de naschoolse opvang te blijven tot 13.10 uur.

Om goed en snel te kunnen rekenen moeten de leerlingen de splitsingen, de brugoefeningen en de tafels automatiseren. Dit oefenden we het voorbije schooljaar vaak in, onder meer met Calcupal. Elk type bewerking heeft
zijn eigen code. Ook thuis kan je kind op elke tablet, laptop of computer met internetverbinding volledig gratis oefenen met die codes.
Het is heel belangrijk om te blijven oefenen en de parate kennis te onderhouden! Bij deze willen we dus een
warme oproep lanceren om in de vakantie regelmatig eens te oefenen op Calcupal met de verschillende codes.

EINDE SCHOOLJAAR . VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS . 2019—2020

2

Informatie betreffende openingsuren secretariaat
Het secretariaat is open tijdens de vakantie op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli
van 9 tot 12 uur.
Vanaf vrijdag 21 augustus is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Op aanvraag via videochat
Binnen onze nieuwe visie van Breed Evalueren houden wij voor het lager per schooljaar drie
oudercontacten: begin schooljaar (infodag), eind november en begin februari. Op het einde
van het schooljaar staat er geen oudercontact meer gepland. Je krijgt voldoende info via de
kijkwijzers, toetsen en rapport.
Enkel voor wie het echt nodig is, kunnen we nog een oudercontact organiseren op donderdag 25 juni . Door de coronasituatie is dit nog beperkter en gebeurt dit best via videochat.
Indien wenselijk, neemt de leerkracht contact met u op.
Ook u kunt eventueel een gesprek aanvragen bij de leerkracht via e-mail.



aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten voor jullie inzet, jullie waren
heel flexibel.



aan iedereen die op de één of andere
manier meehielp aan het schoolgebeuren tijdens de coronapandemie.

We nemen ook afscheid van Yenley,
die via duaal leren hier kon komen
werken. Hij stond in voor opvang en de
begeleiding van de bewegingsmomenten. We wensen hem nog veel succes
toe in zijn verdere loopbaan.
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Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

We verwelkomen..., kleindochter van juffrouw Lut en haar man Jo.
Van harte proficiat aan de kersverse oma vanwege het ganse team van
Gravenbos.
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Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 hebben we ons schoolreglement op een aantal punten gewijzigd. Hiermee brengen we ons in regel met de nieuwe wetgeving.
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 via bijgevoegd formulier.
De wijzigingen situeren zich op volgende onderwerpen:
pag. 11

Rubriek CLB: mogelijkheid om te chatten met het CLB.

Pag. 12

Rubriek Nuttige adressen: adreswijziging AgODi

Pag. 20

Rubriek Engagementsverklaring: toevoeging tekst bij individuele leerlingenbegeleiding: “Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als
jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen
aan te tekenen.”

Pag. 26

Rubriek Afwezigheden: de leerplicht van kleuters is verhoogd tot 290 halve dagen
en de daarbij aansluitende consequenties

Pag. 29

Rubriek Afwezigheden: toevoeging “Afwezigheden wegens een preventieve
schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting.”

Pag. 32

Rubriek Getuigschrift: verduidelijking behalen van getuigschrift

Pag. 33

Rubriek Getuigschrift: aanpassing van beroepsprocedure

Pag. 41

Rubriek Bijdrageregeling: de minder scherpe maximumfactuur van een kind uit
de lagere school bedraagt nu 445 euro.

Pag. 47

Rubriek Medicatie: verduidelijking rond medicatiegebruik en medische handelingen.

Pag. 53

Rubriek computergebruik op school: G-suite: afspraken en gebruik op school

Pag. 58

Rubriek Privacy: wijziging over bijhouden van informatie en bij schooloverdracht

We hopen dat u de tijd neemt om dit aangepaste schoolreglement eens grondig door te nemen. Als
school met een open communicatie naar onze ouders toe blijft het schoolreglement altijd online
beschikbaar op onze website.

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 26 juni terug te bezorgen aan de
klasleerkracht.

Wij danken u alvast voor uw steun en vertrouwen in onze school!
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Voorlopige schikking schooljaar 2020-2021
Directeur: Peter Willems
Beleids– en ondersteunend personeel:
Administratie: Marina Coolman, Eline Dewever
Zorgcoördinator: Mieke Calliauw
ICT-coördinator: Kristof Bonny
Preventieadviseur: Youri Parmentier
Beleidsondersteuning: Els Vandewalle en …
Lerarenplatform: nog niets geweten
Onderhoudspersoneel:
Els Logghe, Francine Maertens en Marilyn Vangheluwe, extra taak: Anne Marijke Claeys

1KA: Vicky Decoo + Katrien Delie

1LA: Gitte Ramaekers

1KB: Maaike Peene + Katrien Delie

1LB: Ann Vandenberghe en Lien Vanryckeghem

2KA: Els Doom

Leerjaarondersteuner L1: Lien Vanryckeghem

2KB: Sigrid Duyck

2LA: Kris Acken

3KA: Sandra Snauwaert

2LB: Sandy Pollentier

3KB: Evie Lootens

Leerjaarondersteuner L2: Lien Vanryckeghem
3LA: Nadia Muyllaert en Mieke Naert

Zorg en bewegingsopvoeding: Katrien Delie

3LB: Valerie Devisch

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere

3LC: Ciska Verbanck

Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin

Leerjaarondersteuner L3: Mieke Naert
4LA: Joke Booy
4LB: Heidi Pauwels
Leerjaarondersteuner L4: Christine Claeys
5LA: Sara Vanhee
5LB: Cindy Pauwels

Bewegingsopvoeding:

5LC: Els Vandewalle en Youri Parmentier

Lut Plets en Christine Claeys

Leerjaarondersteuner L5: Youri Parmentier
6LA: Peter Verhaeghe en Luc Vermote

Zorgleerkrachten:

6LB: Mieke Willaert en Luc Vermote

per leerjaar de leerjaarondersteuner

Leerjaarondersteuner L6: Luc Vermote
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vanaf 24 juni voor– en naschoolse opvang cash te betalen!

Zomerrapport Groep 1 _________________ donderdag 25 juni 2020
Zomerrapport Groep 2 ________________ vrijdag 26 juni 2020
Oudercontact op aanvraag ______________ donderdag 25 juni 2020
Afscheid zesde leerjaar (alle leerlingen) ______ dinsdag 30 juni 2020
Einde schooljaar Groep 1 _______________ maandag 29 juni om 16.05 uur
Einde schooljaar Groep 2 _______________ dinsdag 30 juni om 11.55 uur
Einde schooljaar Kleuter _______________ dinsdag 30 juni om 11.55 uur
Afsluiten secretariaat _________________ donderdag 2 juli 2020 om 12.00 uur

School terug open (voormiddag) __________ vrijdag 21 augustus 2020
Openklasdag ______________________ vrijdag 28 augustus 2020 - 16.30 uur-19 uur
Start schooljaar ____________________ dinsdag 1 september 2020
Startvergadering Ouderraad _____________ donderdag 10 september 2020
Infoavond kleuter ___________________ maandag 14 september 2020
infoavond derde en vierde leerjaar __________ dinsdag 15 september 2020
uitgesteld vormsel (middelbaar) __________ zaterdag 19 september 2020
infoavond eerste en tweede leerjaar _________ maandag 21 september 2020
infoavond vijfde en zesde leerjaar __________ dinsdag 22 september 2020
Keggecross Gistel ___________________ woensdag 30 september 2020
Actie ontbijtpakket Ouderraad ____________ zondag 4 oktober 2020
Pedagogische studiedag (geen school) _______ woensdag 7 oktober 2020

Eerste communie (uitgesteld, 2de lj) ________ zondag 11 oktober 2020
Facultatieve vrije dag (geen school) _________ maandag 12 oktober 2020
Puur AvontuurKlassen (vijfde leerjaar) _______ dinsdag 13 okt. t.e.m. vrijdag 16 okt. 2020
Schoolfotografie: individuele foto’s _________ dinsdag 20 oktober 2020
Herfstvakantie _____________________ maandag 2 nov. 2020 - zondag 8 nov. 2020
Wapenstilstand (geen school) ____________ woensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag (geen school) _______ woensdag 25 november 2020
Kerstvakantie _____________________ maandag 21 dec. 2020 - zondag 3 jan. 2021
Pedagogische studiedag (geen school) _______ woensdag 20 januari 2021
Familiefeest kleuter __________________ donderdag 11 februari 2021
Krokusvakantie ____________________ maandag 15 februari 2021 - zondag 21 februari 2021
Paasvakantie ______________________ maandag 5 april 2021 - zondag 18 april 2021

Puur AvontuurKlassen (vierde leerjaar) ______ maandag 19 april t.e.m. vrijdag 23 april 2021
Vormsel

________________________ zaterdag 8 mei 2021

Facultatieve vrije dag (geen school) _________ maandag 10 mei 2021
Eerste communie ___________________ donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
Brugdag (geen school) ________________ vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag (geen school) ___________ maandag 24 mei 2021
Schoolfeest _______________________ zondag 30 mei 2021
Einde schooljaar ____________________ dinsdag 29 juni 2021 om 16.05 uur
Noteer deze data meteen in je agenda! Meer info op onze website!
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