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Al twee maanden bouwen we met de 404 leerlingen en het 50-koppig team van Gravenbos aan een leerrijk, 
boeiend schooljaar. Steen voor steen, stap voor stap…  

We hebben al heel wat boeiende dingen meegemaakt. Ik denk aan ons project rond verdraagzaamheid, de 
plaatselijke Keggecross, middagactiviteiten, de Strapdag, de klassenraadverkiezingen in de derde graad, het 
opstarten van de werking met de Ouderraad, de vele uitstappen van verschillende klassen, Radio Gaga, Fa-
miliefeest Kleuter, Fietse Fietse, Sloef, Afvalbad… 

En er staat nog heel wat te gebeuren de volgende maanden: het bezoek van de Sint, oudercontact voor het 
lager, adventsactie… Je leest er over in deze vernieuwde Nieuwsbrief en ook op onze prachtige website! 

Ondertussen werd het eerste rapport meegegeven. 

Ook van buiten uit komt er heel wat op ons af: de nieuwe Zill-visie van het Katholiek Onderwijs, de nieuwe 
minister van Onderwijs Ben Weyts, en vorige week de tv-uitzending betreffende sociale media en foto’s. 
Hierbij wil ik vermelden dat wij daar op onze school ook aandacht voor hebben! Op onze website vermelden 
wij zo weinig mogelijk namen en geen familienamen, we zetten geen gerichte foto’s waarbij een kind en een 
naam aan elkaar te linken zijn, en we hebben aandacht voor de foto’s die we online zetten.  

We doen naarstig verder, we hebben nog vele plannen... 
Net als de bouwvakkers die hier goed aan het werken zijn! 

Maar eerst gaan we er een weekje tussenuit. Aan allen een fijne herfstvakantie! 

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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Thuis de lessen volgen met Bednet. 
“Hallo, ik ben Marthe en ik werd eind vorig 
schooljaar geopereerd aan mijn heup.  
Hierdoor moest ik veel in mijn bed liggen en 
kon ik een tijd niet naar school gaan. Ik zag 
hier enorm tegen op, want ik ging mijn 
vriendinnetjes en de lessen missen. Maar 
gelukkig was er Bednet! 

Op een interactieve manier kon ik alle lessen 
volgen, ik kon zelfs mijn toetsjes van thuis 
uit maken. Tijdens de speeltijden mochten er 
van juf Els altijd een paar vriendinnetjes 
binnen blijven, dan speelden we spelletjes en 
maakten we plezier, waardoor ik steeds tot 
de klasgroep bleef behoren. 

Omdat ik zoveel steun had aan het schitte-
rend systeem van Bednet, wou ik graag iets 
terugdoen voor hen. Ik het kader van de 
‘Warmste Week’ richtte ik een actie op ten 
voordele van Bednet. Tijdens de Open  
Klasdag verkocht ik pakketjes waarvan de 
opbrengst naar Bednet gaat. De verkoop was 
een groot succes.  Ik wil hierbij de directeur 
bedanken dat we er ons standje mochten  
opzetten. Ook juf Els wil ik graag bedanken 
voor haar enthousiasme om met Bednet aan 
de slag te gaan.  

Hopelijk heb je Bednet zelf nooit nodig, 
maar als je toch voor een langere periode  
afwezig zou zijn wegens ziekte, dan weet je 
dat Bednet er 
voor je is en je 
er niet alleen 
voor staat!” 

 
Groetjes  

Marthe 

Nieuws uit de ouderraad 
Lieve ouders,  

We zijn vol enthousiasme gestart. Maar… 

...voor jouw goede ideeën en welgekomen 
hulp in de voorbereidende werkgroepen. 
We zoeken ook helpende handen de dag 
van de activiteiten zelf.  

Ons programma: 

 16 november 2019: Filmavond  

 22 of 23 maart 2020: Verkoop lente-  
ontbijtpakketten  

 2 april 2020: Nacht van het DERDE! 

We hebben ook een werkgroep verkeer die 
'meedenkers' met open armen ontvangt.  

Is er iets dat je ziet zitten?  
Twijfel niet langer en stuur een  
mailtje naar gistelouderraad@gmail.com 

   Tot gauw! 
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Als school willen we ook extra aandacht besteden aan 
verdraagzaamheid. De leerlingen komen dagelijks in 
contact met heel veel kinderen, elk met hun eigen  
karakter. We willen hen dan ook leren  op een respect-
volle manier met elkaar om te gaan. Daarom organise-
ren we in alle klassen een projectweek en dit steeds bij 
het begin van het schooljaar. 

De kleuters van de derde kleuterklas maakten kennis 
met de ‘goedgevoelsmachine’ van Victor. Ze leerden 
hoe je duidelijk kan maken dat je iets niet leuk vindt 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. 

 

In het zesde leerjaar werd er onder 
andere ook gewerkt rond een heel 
actueel thema: cyberpesten. 

 

Klas in de kijker 
Elke vrijdag over de middag 
staar er één klas in de kijker 
tijdens de wervelende show 
van Radio Gaga. 
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Herfstvakantie tot 3 november 28 
OKT 

Allerheiligen 1 
NOV 

Allerzielen 2 
NOV 

Instap nieuwe peuters 4 
NOV 

Wapenstilstand: vrijaf 11 
NOV 

Kennismakingsdag 13 
NOV 

Filmavond ouderraad 16 
NOV 

Pedagogische studiedag: vrijaf 20 
NOV 

Oudercontact L1-L6 28 
NOV 

Sint en Piet Kleuter 3 
DEC 

Sint en Piet Lager 5 
DEC 

Kennismakingsdag 11 
DEC 

Kerstvakantie tot 5 januari 23 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 6 
JAN 

Nieuwjaarsreceptie 10 
JAN 

Kennismakingsdag 15 
JAN 

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

… 
 we op school heel wat sportieve leer-

lingen (en leerkrachten) hebben? Dat 
konden we heel goed zien op de dag van 
de sportclub. 

 we op school een eigen lied hebben over 
ons jaarthema: We gaan samen bouwen! 

 Gravenbos nu ook actief is op Instagram. 
Neem je smartphone en volg ons! 

 de Puuravontuurklassen voor het vierde 
leerjaar dit jaar starten op dinsdag 12 
mei en eindigen op vrijdag  15 mei 2020. 

 het zoontje van juf Lien de naam  
Lucas kreeg. 

 er in de derde graad klassenraden en 
burgemeesters verkozen zijn. 

 de burgemeesters, samen met de  
directeur, een aantal leerkrachten en 
ouders de leerlingenraad vormen.  

 110 m³ beton nodig was om de vloerpla-
ten van de uitbouw  te gieten. 

 we op school heel wat leerlingen hebben 
die lid zijn van een jeugdbeweging. Dat 
konden we merken op de dag van de 
jeugdbeweging. 

 onze website vorig schooljaar bijna 
220000 bezoekers telde. 

 we vele nieuwe leerkrachten hebben, en 
dat daar laatst juf Annelies via het lera-
renplatform bijgekomen is. 

 we Alain als klusjesman in de school 
aangesteld hebben. 

 er ook enkele nieuwe toezichtsters zijn. 

 de juffen en meesters zeer blij waren 
met al dat lekkers n.a.v. de dag van de 
leerkracht. 

 we de dames van de kinderopvang en de 
kinderverzorgster op 12 oktober extra 
bedankt hebben. 


