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NIEUWSBRIEF
WOORDJE VAN DE DIRECTEUR
Dag allen
Al twee maanden kleuren de 424 leerlingen en het 46-koppig team van
Gravenbos onze school. Het is een mooi palet met al die verschillende
kleuren, we hebben al heel wat boeiende dingen meegemaakt.
Ik denk aan ons project rond verdraagzaamheid, de Sneukelroute, de
plaatselijke Keggecross, middagactiviteiten, de Strapdag, de
klassenraadverkiezingen in de derde graad, het opstarten van de werking
met de Ouderraad …
Je leest er ook over in deze nieuwsbrief en op onze prachtige website!
Ook het eerste rapport werd ondertussen meegegeven.
Wij hebben dit schooljaar opnieuw geïnvesteerd in nieuw ICT-materiaal, nl.
3 tablets per klas in de lagere afdeling. Zo kunnen we in de klassen
intensiever oefenen op Calcupal of andere educatieve programma’s, of
deze dagelijks gebruiken in de klaspraktijk.
Gedurende de volgende maanden staat nog heel wat te gebeuren.
Op de agenda: het bezoek van de Sint, het oudercontact, de
koekenverkoop, de voorleesweek, adventsactie, nieuwjaarsbrieven…
Tijdens de week van de grootouders plannen wij geen activiteiten, maar
alle grootouders en ouders zijn alvast uitgenodigd op ons familiefeest op
donderdag 22 november!
Maar nu maken we eerst een tussenlanding om te genieten van een weekje
rust.
Aan allen een fijne herfstvakantie!
Peter Willems, directeur.

KOEKENVERKOOP
Ook dit jaar houden wij opnieuw verkoopsactie ten voordele van
onze school. U kan kiezen tussen de aankoop van boterwafels,
carré confituur en frangipane. Deze keer gaat de opbrengst
integraal naar de aankoop van Zweedse banken voor de turnzaal.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar opnieuw op uw massale steun
rekenen.
Deze actie loopt van 5 tot en met 16 november. De koeken
worden meegegeven in de week van 10 december.

PROJECT VERDRAAGZAAMHEID

Als school willen we ook extra aandacht besteden aan
verdraagzaamheid.. De kinderen komen dagelijks in contact met
heel veel kinderen, elk met hun eigen karakter. We willen hen dan
ook leren om te gaan met elkaar op een respectvolle manier.
Daarom organiseren we hierover elk jaar een projectweek in alle
klassen bij het begin van het schooljaar.
Voor sommige klassen konden we dankzij de steun van Rotary
Gistel genieten van fantastische en leerrijke voorstellingen van
‘School zonder Pesten’.
De kleuters van de derde kleuterklas maakten kennis met de
‘goedgevoelmachine’ van Victor. Ze leerden hoe je kan duidelijk
maken dat je iets niet leuk vind en hoe anderen hiermee kunnen
omgaan.
Voor de leerlingen van het derde leerjaar was er de voorstelling
van Bram en de OK brigade en voor de leerlingen van het vijfde
leerjaar was er de voorstelling van Nonkel Bretel: verhalen met
een P.

NIEUWJAARSBRIEVEN
Dit schooljaar hebben we gekozen voor andere
nieuwjaarsbrieven, die kaderen binnen het project van ‘De
Warmste Week’.

SAMENWERKINGSPROJECT
DERDE KLEUTERKLAS/EERSTE LEERJAAR
Net als vorig jaar is er opnieuw een samenwerkingsproject tussen
de kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van het
eerste leerjaar. Op deze manier willen we graag de drempel naar
het eerste leerjaar verlagen en het speels leren in het eerste
leerjaar aanmoedigen.
Dit project gaat door op 5 momenten gedurende het schooljaar.
Op die manier komen alle kinderen eens in elke klas van zowel
het derde kleuter als het eerste leerjaar terecht. Alle kinderen
worden ook ingedeeld in 5 ‘gemengde’ groepen, zo krijgen de
kleuters de kans om nieuwe dingen te leren van de kinderen van
het eerste leerjaar en de kinderen van het eerste leerjaar kunnen
reeds geleerde leerstof op een speelse manier herhalen.
U leest hier binnenkort zeker meer over op de blog van de derde
kleuterklas en het eerste leerjaar.

WELZIJNSZORG

In het teken van Welzijnszorg wordt er in
de week van 10 december aan de
ingang van Gravenbos 4 & 6 soep
verkocht. De opbrengst hiervan gaat
integraal naar de plaatselijke SintVincentiusvereniging ‘De Stampaert’
Gistel.
Meer info hierover volgt later.

Voor onze school zijn we nog op zoek naar enkele spullen.
Misschien heeft u thuis in een verloren hoekje nog iets staan dat
wij heel goed kunnen gebruiken.
We zijn op zoek naar:
 een schoenlepel groot/klein
 zwarte lakens, doeken of tafellakens
Indien u ons kunt helpen met één van deze dingen, neem gerust
contact op met de directie/secretariaat of met de klasleerkracht
van uw kind.

WIST JE DAT …
 … het zwembad terug open gaat na de herfstvakantie en de
zwemlessen dus weer van start gaan?
 … meester Yenley weer op maandag, dinsdag en woensdag
komt helpen tijdens de turnlessen. Zowel bij de kleuters als
de leerlingen van het lager.
 … Marcel opnieuw elke week komt klussen op onze school?
 … de groene ridders er elke week voor zorgen dat de
compostbakjes van alle klassen netjes geleegd worden?
 … de leerlingen van het vijfde leerjaar hun stem uitbrachten
in de echte stemlokalen?
 … hieruit nieuwe klasburgemeesters verkozen werden?
 … ook het zesde leerjaar fonkelnieuwe klassenraden
hebben?
 … de leerlingen van het eerste leerjaar heel blij zijn met hun
peters en meters van het vijfde leerjaar?
 … we op school heel wat sportieve leerlingen (en
leerkrachten) hebben? Dat konden we heel goed zien op de
dag van de sportclub.
 … er ook heel wat leerlingen deelnamen aan de dag van de
jeugdbeweging?
 … de juffen en meesters zeer blij waren met al dat lekkers
op de dag van de leerkracht?
 … de opvangmama’s en kinderverzorgster op vrijdag 12
oktober extra in de bloemetjes gezet werden?
 … juf Astrid en juf Lindsey onze school komen versterken
vanuit het lerarenplatform?

KALENDER
Maandag 5 november

Instap nieuwe peuters.
Welkom op onze school!

Maandag 5 t.e.m.
woensdag 16 november

Koekenverkoop op school. (info volgt)

Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november

L1-L3: Sportdag
L5: Bezoek Romeins museum Oudenburg
Pedagogische studiedag (geen school)

Donderdag 8 november

L2: Bezoek Antlantikwall Raversijde

Vrijdag 9 november

L6: Medisch schooltoezicht

Dinsdag 13 november

L2: Tutorlezen
L3 & L4: Muziektheater Aardvonk - Zomerloos
10.30 uur: Kennismakingsdag voor nieuwe
leerlingen

Woensdag 14 november
Maandag 19 t.e.m. 23
november

Voorleesweek

Dinsdag 20 november

L2 & L3: Tutorlezen

Woensdag 21 november

L5 & L6: Zweminstuif (namiddag)

Donderdag 22 november

Middagactiviteit ‘Lezen’

Vrijdag 23 november
Dinsdag 27 november

Familiefeest kleuter (namiddag)
Lager: Samenzang - voorstelling bouwstenen
+ adventsactie
L1B: Medisch schooltoezicht (VM)
L1A: Medisch schooltoezicht (NM)
L2 & L3: Tutorlezen

Donderdag 29 november

L1-L6: Oudercontact

Vrijdag 30 november

L5: Medisch schooltoezicht (VM)

KALENDER
Zondag 2 december

Start advent

Dinsdag 4 december

Lagere afdeling: ‘Hij komt, Hij komt …’ (hele
dag)

Donderdag 6 december

Kleuterafdeling:
(namiddag)

Maandag 10 december
t.e.m. vrijdag 14 december

Acties Welzijnszorg: ‘Soep op de stoep’

Woensdag 12 december

10.30 uur: Kennismakingsdag voor nieuwe
leerlingen

Donderdag 13 december

20.00 uur: ouderraad in Tempeldreef

Vrijdag 14 december

L1C: Medisch Schooltoezicht (VM)

Donderdag 20 december

Lagere afdeling: Kerstbezinning opgeluisterd
door muzikanten van het vijfde en zesde
leerjaar

Maandag 24 december
t.e.m. zondag 6 januari

Kerstvakantie

‘Hij

komt,

Hij

komt

NIET VERGETEN!!!
Vrijdag 11 januari

15.00 uur - Nieuwjaarsreceptie op school

Maandag 28 januari

Facultatieve vrije dag (geen school)

Woensdag 20 februari

Pedagogische studiedag (geen school)

Zaterdag 25 mei

Schoolfeest

Wegens de verkiezingen werd het schoolfeest verplaatst van zondag 26 mei
naar zaterdag 25 mei 2019!

…’

