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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Dag jongens en meisjes, beste ouders
We beginnen aan de laatste twee maanden van het schooljaar. Wat gaat de tijd toch snel!
Het wordt nog een drukke en belangrijke periode. Iedereen blijft zijn best doen om het
schooljaar straks in schoonheid te kunnen afsluiten.
Er staan ook nog heel wat activiteiten op de agenda. Ik denk aan het vormsel, de eerste
communie, het schoolfeest op 25 mei, de klasuitstappen, afscheid zesdes, overgang
kleuter/eerste leerjaar, de schooltuin, …
Bedankt aan iedereen voor het welslagen van de voorbije activiteiten: de acties en steun voor
Broederlijk Delen, het interview met de grootouders, de begeleiding bij het lezen, de
verkleeddag, de nacht van het derde en de nacht van het zesde, Puur Avontuurklassen…
Het Onderwijs komt de laatste tijd veel in het nieuws. Logisch, want dit is ook heel belangrijk
in het prille leven van de kinderen. Het team van Gravenbos geeft kleur aan de ontwikkeling
van elk kind, elke dag opnieuw!
Peter Willems, directeur

FAMILIENIEUWS
Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar…
We namen afscheid van …
 … Sara Vanraepenbusch, oud-leerling en ex-collega van onze school.
 … mevr. Simonne Warmoes, grootmoeder van juf Vicky
 … dhr. Pieter Vandenbroele, grootvader van juf Valerie en juf Joke
We wensen de families heel veel sterkte toe.

EXTRA ZOMERUREN IN DE PEUTERKLASSEN
U heeft het wel al gemerkt. Er kwamen heel wat peuters bij op onze school. Hiervoor krijgen
we nu ook wat extra uren. Op deze manier krijgt juf Vicky vanaf heden elke dag
ondersteuning in de peuterklas van juf Astrid, juf Hadewych, meester Joris en juf Maaike.

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD

De laatste donderdag voor de paasvakantie werd traditiegetrouw de ‘nacht van het derde’
georganiseerd op school. Die avond kwamen de leerlingen van het derde leerjaar een
nachtje doorbrengen op school. Ook dit jaar werd het weer een fantastische avond vol
magie, spel en heerlijke frietjes. Nog een verhaaltje voor het slapengaan en dan allemaal
samen onder de wol in de turnzaal. ’s Morgens zat iedereen fris en monter aan de ontbijttafel.
Het was weer een fijne voorbereiding voor de ‘Puur Avontuurklassen’ van volgend schooljaar.
Bedankt aan alle helpende handen voor en achter de schermen.
Door de wijziging van openluchtklassen naar puur avontuurklassen, vielen de leerlingen die
dit jaar in het zesde leerjaar zitten uit de boot voor de ‘nacht van het derde’. Daarom
organiseert de ouderraad dit jaar éénmalig ook een ‘nacht van het zesde’.
Volgende vergadering ouderraad: donderdag 6 juni 2019 om 20.00 uur in Driespan
Tempeldreef. Iedereen welkom!

PUUR AVONTUUR KLASSEN
Voor het tweede jaar op rij gingen de leerlingen
van het vierde leerjaar op Puur Avontuurklassen
in Han-sur-Lesse. Tijdens deze vierdaagse leerden
we elkaar en de juffen beter kennen. Tal van activiteiten
passeerden de revue. Zo wandelden we door het wildpark,
bezochten we de grotten, speelden we op het
supertoffe speelplein, leerden we Franse woorden.
O ja, ook legden we een parcours af met een
mountainbike. Voor de waaghalzen was er het uitdagend
parcours, voor de anderen was er het platter, rustig parcours.
Iedereen was het er mee eens dat het een zalige tijd
was die we gaan blijven herinneren.

BROEDERLIJK DELEN
Ook dit jaar werden heel wat acties georganiseerd ten voordele van
Broederlijk Delen. Er werden bananenmilkshakes verkocht tijdens de
speeltijden voor de leerlingen van het lager, de kleuters konden op de
fruitdagen bananen kopen. Ook werd er opnieuw een koffiestop
georganiseerd gedurende een hele week na schooltijd.
Al deze acties leverden samen de mooie som van € 1189,88 op.
Dankjewel aan iedereen die deze actie op de één of andere
manier gesteund hebben. De opbrengst gaat integraal naar
ondersteuning van de boerenfamilies in Guatemala.

KALENDER MEI
Woensdag 1 mei
Dinsdag 7 mei

Woensdag 8 mei
Donderdag 9 mei
Zaterdag 11 mei
Zondag 12 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei
Zaterdag 25 mei
Dinsdag 28 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei

-

Vrije dag (dag van de arbeid)
Klasfoto (niet voor de peuterklas)
Middagactiviteit dans in de turnzaal (lager)
Tutorlezen L2 en L3
Lezen eerste leerjaar
Kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen (10.30 uur)
L2: activiteit met Up With People
Middagactiviteit dans in de turnzaal (lager)
Vormsel
Moederdag
Facultatieve vrije dag
6C: uitstap gerechtsgebouw Brugge
Tutorlezen L2 en L3
Lezen eerste leerjaar
L6: Auteurslezing Do Van Ranst
3K en L1: voorstelling muziekacademie
Laatste dag inschrijven schoolfeest
L6: fietsuitstap bedrijven
L6: Peilingproef Mens en Maatschappij
Tutorlezen L2 en L3
Lezen eerste leerjaar
Sportdag kleuters (P en 1K – voormiddag, 2K en 3K – namiddag)
L1-L6: Samenzang + bouwstenen
Schoolfeest: ‘Gravenbos kleurt de straten’
Tutorlezen L2 en L3
Eerste Communie
Vrije dag (O.L.H Hemelvaart)
Vrije dag

PROFICIAT aan de jongens en meisjes die hun
vormsel doen!
PROFICIAT aan de kinderen die hun eerste
communie doen!

KALENDER JUNI
Maandag 3 juni
Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Donderdag 6 juni
Zondag 9 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

-

Medisch schooltoezicht tweede kleuterklas
Klasfoto peuterklas
Medisch schooltoezicht tweede kleuterklas
Integratievoormiddag 3K/1L + infomoment ouders
Ouderraad in Tempeldreef (20.00 uur)
Pinksteren
Vaderdag
Pinkstermaandag – Geen school
Oudercontact kleuter (deel 1)
Kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen (10.30 uur)
Oudercontact kleuter (deel 2)
Samenwerking 3K/1L
L6: Uitstap naar de zee
Zomerrapport
Oudercontact lagere afdeling
Afscheid zesde leerjaar om 18.30 uur
L6: Schoolreis
Slotviering 6de leerjaar
Einde schooljaar en begin zomervakantie om 11.55 uur

