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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Tel de sterren 

de uren van vervulling 

de stappen naast de jouwe 

de ochtenden vol schoonheid 

de woorden die bezielen 

de tekenen van vriendschap 

de plaatsen van ontmoeting 

de ogenblikken van verwondering 

de redenen tot dankbaarheid 

de ontelbare namen voor geluk. 

 

Aan allen een prettige vakantie  
en de allerbeste wensen voor 2017. 

Peter Willems, directeur 
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Schoolfacturen 

VOORLEESDAGEN 

Op 21 en 22 november hielden we op school  
een speciale voorleesdag naar aanleiding van  
de voorleesweek. De leerlingen van de lagere  
afdeling trokken op maandag naar verschillende 
locaties in Gistel om daar te luisteren naar een  
verhaal. Op dinsdag was het dan de beurt aan  
de kleuters. Zij luisterden per leeftijdsgroep naar  
een prentenboek in een verborgen boshuisje.  

Het werd een hele fijne dag voor alle kinderen  
en leerkrachten. Uiteraard kon dit enkel mogelijk  
gemaakt worden door de inzet van heel wat extra mensen. 

 

Daarom langs deze weg nog eens: 

 
Dankjewel voor de fijne stemmen die met hart en ziel de 
voorleesdag hebben voorbereid. 
Dankjewel voor de begeleiders die de kinderen naar de locaties 
brachten. 
Dankjewel voor de vele verrassende locaties. 
Dankjewel voor de verhalen... 

 

 
 
 
 

FAMILIENIEUWS 

We namen afscheid van … 

• Laura Thijs, schoonmama van onze klusjesman Johan 

• Eerwaarde Heer André Vanfleteren, pastoor en deken van het 
decanaat Gistel van 1989 tot 1998 en lange tijd voorzitter van ons 
schoolbestuur. 

• Dhr. Jozef (Jef) Dewit, oud – leerkracht Gravenbos. 

• Jacques Cappelier, grootvader van juf Hanne-Lore (kleuterturnen) 

We wensen de families heel veel sterkte toe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIJ KWAM, HIJ KWAM … 

Op maandag 5 december en dinsdag 6 december was het eindelijk 
zover. Na het lange aftellen kregen we ook bij ons op school bezoek van 
Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Er werd heel wat voorbereid voor de 
komst van Sinterklaas en samen maakten we er voor Hem weer een fijn 
verjaardagsfeest van. De verslagen en foto’s hiervan kunt u terugvinden 
op de blog van de school. www.gravenbos.be/indeklas 

Dank u Sinterklaas voor het vele lekkers, de leuke spelletjes, boekjes, 
puzzels… voor in onze klassen! 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op school ook dit jaar opnieuw 
een nieuwjaarsreceptie. De bedoeling van deze receptie is om u, ouders, 
samen te brengen en te laten genieten van een hapje en een drankje, 
Voor de kinderen is er dit jaar een bingo voorzien met heel wat extra  
animatie en leuke prijzen. Zorg dus dat je erbij bent en bezorg het 
inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk terug aan de klasleerkracht van uw 
zoon of dochter. 

 

http://www.gravenbos.be/indeklas


KALENDER JANUARI 

Maandag 9 januari  -  Instap nieuwe peuters 

     Welkom op onze school! 
Vrijdag 13 januari  -  Nieuwjaarsreceptie op school 
Donderdag 19 januari   –   Eerste leerjaar: bezoek  
     Beisbroek 
Vrijdag 20 januari  -  Observatie leerlingen 5STW 
     Sigo Gistel in de   
     kleuterklassen (voormiddag) 
Vrijdag 20 januari  -  KennisMakingsDag voor  
     nieuwe kleuters en leerlingen 
     (14.00 – 15.00 uur) 
Maandag 23 januari  -  Infoavond Eerste Communie 
Dinsdag 24 januari  -  Tweede leerjaar:   
     Honkietonkie 

Woensdag 25 januari  -  Pedagogische werkdag  
     (geen school) 
Donderdag 26 januari  -  Winterrapport 
Donderdag 26 januari  -  Oudercontact kleuterafdeling 
 

 

 

KALENDER FEBRUARI 

Donderdag 9 februaari   -  Auteurslezing zesde leerjaar 

Vrijdag 10 februari  -  Vertel- en spelactiviteit door 
     leerlingen van Sigo in  
     kleuterafdeling. (voormiddag) 
Vrijdag 10 februari  -  KennisMakingsDag voor  
     nieuwe kleuters en leerlingen 
     (14.00 – 15.00 uur) 
Vrijdag 17 februari  -  Dikke truiendag 
Maandag 20 februari  -  Toneelvoorstelling Joris en de 
     draak (1ste tem 4de leerjaar) 
Vrijdag 24 februari  -  Verkleeddag (info volgt). 

 

NIET VERGETEN 

Donderdag 23 maart   - Familiefeest kleuter (info 
       volgt) 

Zaterdag 25 maart    - Schoolfeest (info volgt) 
 

 



 


