2020 is goed gestart op Gravenbos. De lessen verlopen goed, de bouwwerken zijn op schema, en er zijn al
heel wat activiteiten doorgegaan. Ik denk aan de Nieuwjaarsreceptie met kindertheater, de oudercontacten
kleuter, rapporten voor het lager, lezen op school, ons project rond de gedichtendag, de pedagogische studiedag voor de leerkrachten, klasuitstappen, kookactiviteiten, ons project ‘Gezonde voeding en bewegen’…
en morgen nog de verkleeddag in het thema ‘Macho’.
Bedankt aan iedereen die op de één of andere manier zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan de verschillende acties. ‘Gravenbos Got Talent’
Dit was ook het thema van ons schoolfeest het voorbije weekend.
De leerlingen en leerkrachten zorgden voor schitterende optredens! Echt, het was prachtig. Bedankt kinderen, bedankt juffen en meesters!
Ook bedankt aan alle aanwezigen. We waren met een kleine 1000 toeschouwers die genoten van een prachtige show. Niet alleen de jury was tevreden, ik denk dat iedereen die erbij was genoten heeft.

Ook achteraf kon je genieten van een kopje koffie of een heerlijke maaltijd op school.
Een hele opgave voor de school en de leerkrachten, maar de moeite waard!

Het was een drukke periode. Ik wens iedereen een deugddoende krokusvakantie toe.
Geniet ervan!

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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Een woordje van dank!
Geachte burgemeester,
Beste stadsbestuur,
Geachte werklieden van stad Gistel,
Bedankt om de parkeerplaats voor personen met een handicap aan onze school
Gravenbos in orde te brengen!

De personen die deze plaats gebruiken,
zijn er heel tevreden over.
Opmerking: Het is de bedoeling om
mensen met een beperking een plaats te
geven met voldoende ruimte om makkelijker in– en uit te stappen en dit in de
directe omgeving van onze school.

Nieuws uit de ouderraad
Hou jullie vast, want we vuren veel op
jullie af!
We zijn druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten:



5 maart: Algemene vergadering
om 20u in de refter. Benieuwd
wat er allemaal gezegd wordt op
een algemene vergadering? Kom
dan zeker eens langs.



13 maart: Pyjamadag!
Kids, leg alvast jullie beste pyjama of onesie klaar om aan te
trekken op school. Meer info
volgt na de krokusvakantie.



22 maart: We zijn lekkere ontbijtpakketten aan het samenstellen
voor jong en oud. Ook hier krijgen jullie binnenkort meer info
over.



2 april: Nacht van het derde!
Derdes, stoom jullie maar klaar
om een nachtje op school te logeren! Het wordt weer een avontuur.

Het is niet de bedoeling om langdurig te
parkeren op deze plaats!
In naam van het schoolteam zeg ik dan
ook aan iedereen die betrokken was bij de
uitvoering:
Hartelijk dank!

Het team van Gravenbos.
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De leerlingenraad nodigt jullie uit op vrijdag 21 februari om
verkleed naar school te komen.
Het thema dit jaar is ‘Macho et Chique’. Kom dus verkleed
als stoere macho’s en macha’s of trek je chicste kleedje of
kostuum inclusief strikje of stropdas aan. We verwachten
iedereen vanaf 08.00 uur op de speelplaats.
#carnaval

#machoetchique

#leerlingenraad

Week van de poëzie
Naar jaarlijkse gewoonte stond de laatste week van januari in het teken van de
poëzie. Ook op school konden we dit niet zomaar laten voorbijgaan. Alle kinderen,
hun meesters en juffen doken in het gedichtenarchief en kozen er enkele leuke
exemplaren uit.
Daarna gingen ze aan de slag om hun gedicht creatief voor te stellen in de schoolgangen en in de klassen. Alle klassen brachten hun gedicht op een expressieve wijze naar voor en dit telkens voor een andere klas.

Een grote pluim voor de creativiteit van iedereen!



Graag nog even extra aandacht
voor het veilig parkeren in de
schoolomgeving.



Aan de fietsers vragen wij om
zich goed zichtbaar te maken
door hun fluojas te dragen en te
zorgen voor een goed verlichte
fiets.



Ook wie te voet naar school komt
draagt zijn fluojas!



Hou het afscheid met uw kind
kort. Blijf niet in de gang staan.
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…
het thema van de verkleeddag werd
gekozen door de leerlingen zelf en dit
via een ‘Ren je Rotsysteem’ uitgewerkt door de leerlingenraad.



het vijfde leerjaar binnenkort weer op
avontuur naar India trekt.



iedereen genoten heeft van een schitterend schoolfeest. Bedankt aan alle
medewerkers, deelnemers en toeschouwers!







de bouwvakkers bezig zijn met het
plaatsen van de ramen.
het vormsel volgend schooljaar doorgaat op zaterdag 8 mei 2021.
de eerste communie volgend schooljaar doorgaat op Hemelvaartsdag
donderdag 13 mei 2021.
dat iedereen hoopt op beter weer zodat het grasveld opnieuw meer gebruikt kan worden.





met de opbrengst van de koekenverkoop beeldschermen worden aangekocht voor de kleuterafdeling.

Verkleeddag leerlingenraad
Krokusvakantie tot 1 maart
Instap nieuwe peuters
Vergadering ouderraad om 20 u.
Kennismakingsdag
Pyjamadag
Oudercontact Lager + K1B
Ontbijtpakketten Ouderraad
Lenterapport

Nacht van het derde
Broederlijk Delen + Sober maal
Paasvakantie tot 19 april



Radio Gaga week op week een daverend succes kent.

Instap nieuwe peuters



de leerlingen van het eerste leerjaar
hun tanden op een perfecte manier
kunnen poetsen.



we Peter, de man van juf Sigrid willen
bedanken voor zijn technische steun
tijdens het voorbije schoolfeest!

24
FEB
2
MAA
5
MAA

11
MAA
MAA

Secretaressedag

in de hele school gewerkt wordt rond
het project ‘Gezonde Voeding’.

FEB

13

de bouwwerken op school de storm
Chiara hebben overleefd.



21

Infodag KOHI + Gravenbos
Feest van de Arbeid
Kennismakingsdag

19
MAA
22
MAA
2
APR

2
APR
3
APR
6
APR
16
APR
20
APR
25

APR
1
MEI
13
MEI

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