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Van harte welkom 
Naar jaarlijkse gewoonte organise-
ren wij op school ook dit jaar op-
nieuw een nieuwjaarsreceptie.  

U bent van harte welkom op vrijdag 
10 januari 2020 . De bedoeling van 
deze receptie is om u, ouders, sa-
men te brengen en te laten genie-
ten van een hapje en een drankje.  

Voor de kinderen is er dit jaar op-
nieuw een prachtige kindershow 
voorzien.  

U kon daarvoor inschrijven via het 
inschrijvingsstrookje dat u aan de 
klasleerkracht moest bezorgen. 

We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen en we wensen jullie 
alvast prettige feestdagen, een 
vrolijk kerstfeest en een schitte-
rend 2020 toe! 

We klinken op het nieuwe jaar! 

 

Het team van Gravenbos. 
 

Nieuws uit de leerlingenraad 
De burgemeesters van de leerlingen-
raad zijn heel enthousiast gestart.  

Hun eerste initiatief was reclame ma-
ken voor propere toiletten.  

Ze maakten mooie slogans, voorzien 
van duidelijke pictogrammen en spra-
ken alle lln. toe. Zo komen ze op voor 
het welzijn van alle lln. Toch wilden ze 
duidelijk maken dat het ook een ver-
antwoordelijkheid is van iedereen.  

Tijdens de advent engageerden we ons 
voor Nesteling vzw.  

Het is een bouwproject voor verschillende 
jonge mensen met een motorische en/of 
verstandelijke beperking. Als die jonge 
mensen volwassen zijn, is het heel moei-
lijk om voor hen een goede opvangplaats 
te vinden. De wachtlijsten zijn onvoor-
stelbaar lang. Vandaar dat hun ouders sa-
men dit bouw- en woonproject onderne-
men. Ze kunnen dit echter niet alleen en 
vragen steun.  

Wij hebben ons steentje bijgedragen door 
heel veel soep te verkopen.  

Dank je wel voor alle steun! 

Meer info vind je ook op de website: 
https://www.nesteling.be 
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Bij regenweer mogen de lln. in de container lezen. Niet 
iedereen vindt buiten spelen leuk bij regenweer. 

Daarom mogen de lln. vanaf nu ook lezen bij regen-
weer.  

In de reftercontainer liggen heel wat mooie, leuke 
boeken en stripverhalen uit de bib. Je moet dus niet 
zelf een boek meebrengen. 

Pesten via sociale media 
We ontvingen signalen dat er in verschillende klassen leerlingen 
zijn die via sociale media ongepaste uitspraken of commentaar 
verspreiden over anderen. Dit terwijl we er op school zelf weinig 
van merken. 

We keuren dergelijk gedrag volledig af! Hoewel het zich buiten de school afspeelt, worden 
wij er uiteindelijk ook mee geconfronteerd en grijpen wij onmiddellijk in door de klas aan 
te spreken en te confronteren met dit ongepast en uit de hand lopend gedrag! 

We willen er tevens op wijzen dat het in de eerste plaats aan de ouders is om kinderen be-
wust te leren omgaan met sociale media. Je moet bv. 13 jaar zijn vooraleer je een facebook-
profiel mag aanmaken. Als ouder is het heel belangrijk om een oogje in het zeil te houden 
en gepast te reageren bij misbruik of pestgedrag. 

Samen maken we er werk van! 

Sint editie 
Zes december, we konden niet anders 
dan op deze vrijdag eens niet de muziek 
van een klas te laten horen, maar wel de 
muziek van onze jarige van vandaag, 
namelijk de Sint. 

De regen dreigde 'roet' in het eten te 
gooien, maar gelukkig konden we te-
recht in de turnzaal. Nog nooit trok Ra-
dio Gaga zoveel volk. We kunnen spre-
ken van een succesvolle Sinteditie. 
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Kerstvakantie tot 5 januari 23 
DEC 

Kerstmis 25 
DEC 

Instap nieuwe peuters 6 
JAN 

Nieuwjaarsreceptie 10 
JAN 

Kennismakingsdag 15 
JAN 

Oudercontact kleuter deel 1 21 
JAN 

Pedagogische studiedag: vrijaf 22 
JAN 

Oudercontact kleuter deel 2 23 
JAN 

Dag van de directeur 31 
JAN 

Vrije dag (geen school) 3 
FEB 

Instapdag kleuters 4 
FEB 

Kleuterontbijt 7 
FEB 

Dikke truiendag 11 
FEB 

Kennismakingsdag 12 
FEB 

SCHOOLFEEST met optredens 15 
FEB 

Verkleeddag leerlingenraad 21 
FEB 

Krokusvakantie tot 1 maart 24 
FEB 

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

… 
 de handen van de leerlingen van het 

vijfde leerjaar vol krassen staan? Ze 
zijn namelijk prachtige dino’s aan het 
creëren en dat verloopt niet van een 
leien dakje… 

 na de kerstvakantie juf Katrien terug 
les geeft in het kleuter en dat juf Lien 
terug voor het eerste leerjaar staat. 

 we juf Maaike bedanken voor haar in-
terim in het eerste leerjaar en haar te-
rug verwelkomen in het kleuter. 

 we juf Sarah A. en juf Astrid bedanken 
voor hun interim in het kleuter. Suc-
ces, we zullen jullie missen. 

 er mooie foto’s en filmpjes van de 
bouw op de website staan? 

 de bouwwerken mooi op schema zijn? 

 de leerlingeraad actie voerde en op-
roept om het sanitair blok netter te 
houden? 

 de Sint dit jaar naast een Piet ook een 
Miet had meegebracht. 

 er in de derde graad veel goede muzi-
kantjes zijn die een kerstliedje hebben 
voorbereid  voor de kerstbezinning. 

 de actie ‘Soep op de stoep’ een groot 
succes was. De mensen van Nesteling 
vzw danken jullie voor uw inzet en 
steun. 

 ook de koekjesverkoop een groot suc-
ces was. Bedankt iedereen! 

 je blogberichten van vorige schoolja-
ren kan bekijken via de knop ‘archief’ 
op onze website. 

 alle nieuwsbrieven ook digitaal te 
raadplegen zijn via de website. 


