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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Daar is de lente, daar is de zon… 
 
Het geeft een goed gevoel dat de dagen weer langer worden en de 
temperaturen stijgen. 
 
Een goed gevoel … dat is ook een grote bezorgdheid op onze school! Met het 
hele Gravenbos-team zetten we ons hier dagelijks voor in. Zowel tijdens het 
klasgebeuren als de momenten tussenin willen we dat elk kind zich ‘thuis’ kan 
voelen op onze school. Zo hebben we ook de afspraken in de eetzaal nog wat 
aangepast, zodat ook deze momenten rustiger verlopen.  
 
De voorbije maanden waren heel druk. Ook na de vakantie staat er weer heel 
wat te gebeuren. Je leest verder nog in deze nieuwsbrief over het familiefeest, 
schoolfeest, acties broederlijk delen … Wij hopen jullie talrijk te mogen 
begroeten op deze evenementen. 
 

Maar nu … aan allen een deugddoende krokusvakantie! 

 
Peter Willems, directeur 
 

 

DAMIAANACTIE 

Ook dit jaar verkochten de leerlingen van onze school stiftjes ten voordele van de 
Damiaanactie. We verkochten in totaal 263 pakjes stiften. Dank je wel aan iedereen 

die op de één of andere manier zijn of haar steentje bijdroeg aan deze actie. 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP TIJD NAAR SCHOOL 

Voor de goede klaswerking vragen we u om uw kind tijdig naar school te brengen. Wie na 
het belsignaal aankomt, dient zich aan te melden via Gravenbos 6. 

Daar we ‘s morgens reeds heel vroeg moeten doorgeven aan de traiteur hoeveel leerlingen 
er warme maaltijd en soep drinken op school, is het niet mogelijk om ook laatkomers 
nog warme maaltijd of soep te laten nemen op school. Gelieve hiermee rekening te 
houden en eventueel boterhammen mee te geven met uw kind, of de school tijdig te 
verwittigen. 

 
 
 
 

FAMILIENIEUWS 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar… 

We namen afscheid van … 

 … mevr. Brigitte Dewitte, schoonmama van juf Katrien (3KA) 

 … dhr. Gabriël Vandecasteele,opa van juf Sofie (1KA) 

 … dhr. Luc Bossu, man van mevr. Francisca Doubel (lid schoolbestuur) 

 … dhr. Marcel Denduyver echtgenoot van wijlen Christiane Baelde (jarenlang leerkracht 2de 
leerjaar op onze school) 

We wensen de families heel veel sterkte toe. 

We verwelkomen … 

 Noor, kleindochter van juf Katrien (3KA) 

 Maurice, kleinzoon van Karina (poetsvrouw en middagtoezicht eetzaal kleuter) 

PROJECT ENERGIE 

Gravenbos licht op ! 

Twee weken lang werkten we met de hele school ons energieproject ‘Gravenbos licht op’ 
uit.  Tijdens de lessen en activiteiten deden de leerlingen, via proefjes, uitstappen, verhalen 
en het exploreren heel wat ervaringen op over warmte, zon, wind, stroom en water.  Hoe 
werken zonnepanelen? Hoe wekken we energie op? Hoe werken windturbines en 
zonnepanelen? Hoe gaan we zuinig om met energie? Wat is stroom? Hoe werkt een 
stroomkring …? Op alles vonden we een antwoord. Kortom van klein tot groot hebben we 
heel wat bijgeleerd.  Als slot van het project was er een apotheose. De leerlingen van de 
lagere school kwamen uitleg geven over hun inbreng binnen het project. Iedere klas kreeg 
na hun uitleg een lampje…. Waardoor we bij afloop onze letter ‘    ’ van Gravenbos zagen 
oplichten! Wauw ! 
 

Bij de kleuters kwam Koning Lollie op bezoek. Koning Lollie had het nog niet zo goed 
begrepen met de energie. Hoe moet je er zuinig mee omgaan? De kleuters wisten het hem 
wel te vertellen. Via verschillende energieopdrachten brachten ze hem 7 ‘energietips’ bij 
zodat ook hij in de toekomst zuinig kan omspringen met energie.  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD 

De klasburgemeesters hebben een democratische stemming georganiseerd i.v.m. het thema 
voor de verkleeddag op 24 februari. De voorkeur ging uit naar ‘Galakledij’ 
Bij deze een laatste elegante oproep aan alle leerlingen van de tweede en derde graad om 
morgen heel deftig, overdreven luxueus en chic gekleed naar school te komen!  
 

Een ander initiatief dat wordt georganiseerd is: ‘Muziek op de speelplaats’. 
Elke klas van het 5de en 6de leerjaar stelt een lijstje samen met favoriete nummers. Op 
afgesproken vrijdagen wordt de muziek op de speelplaats gespeeld.  
We konden reeds genieten van de playlist van 5B en 6B. Op de speelplaats werd er meteen 
veel gedanst en bewogen … Super super tof! 

 
 

FAMILIEFEEST + SCHOOLFEEST 

Binnenkort wordt er heel wat gefeest op onze school. 
 
We gaan van start op donderdag 23 maart met ons jaarlijks familiefeest van de kleuters. 
Alle ouders en grootouders van de kleuters worden die middag uitgenodigd in zaal 
Zomerloos voor een sprookjesachtige voorstelling.  

Op zaterdag 25 maart is het dan de beurt aan de leerlingen van de lagere school. Dan 
geven zij het beste van zichzelf op het grote podium in zaal Zomerloos. Na de voorstelling is 
iedereen van harte welkom op onze school voor een kopje koffie met gebak of ’s avonds 
voor het heerlijke pastabuffet. 

We hopen u hier allen talrijk op te mogen ontmoeten. 

MEDICATIE OP SCHOOL 

Indien uw kind tijdelijk medicatie dient in te nemen op school, gelieve hiervoor dan een 
formulier mee te geven met daarop de juiste dosis en tijdstip voor het toedienen van 
medicatie. U kunt dit formulier terugvinden op de website van de school of vragen aan de 
klasleerkracht van uw kind.  

(http://www.gravenbos.be/voor-ouders/uurregeling-2/medicatie-op-school) 

Ook wanneer uw kind langdurig medicatie moet innemen is het nodig om dit formulier in te 
vullen. Wanneer er iets wijzigt aan de dosis of tijdstip van toedienen, breng dan de school 
hiervan op de hoogte door een aangepast formulier mee te geven met uw kind.  

Zonder officieel document mogen wij geen medicatie toedienen op school. 

http://www.gravenbos.be/voor-ouders/uurregeling-2/medicatie-op-school


 

KALENDER MAART 

Maandag 6 maart 

Vrijdag 17 maart 

Maandag 20 maart 

 

Dinsdag 21 maart 

Woensdag 22 maart 

Donderdag 23 maart 

Zaterdag 25 maart 

Dinsdag 28 maart 

Donderdag 30 maart 

 

 

 

 

Vrijdag 31 maart 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Instap nieuwe peuters ‘Welkom op onze school’ 

KennisMakingsDag voor nieuwe kleuters en leerlingen (14.00u) 

6de leerjaar B – EHBO 

1ste kleuterklas naar de bibliotheek 

2de kleuterklas naar de bibliotheek 

3de kleuterklas naar de bibliotheek 

Familiefeest kleuter (vanaf 14.00u) 

Schoolfeest 

Schoolreis 1ste leerjaar 

Lenterapport 

Sportdag kleuterafdeling 

6de leerjaar A – EHBO 

4de  leerjaar auteurslezing 

Nacht van het 3de leerjaar 

Sober maal + voetbaltornooi tvv Broederlijk Delen      nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 

 

KALENDER APRIL 

Maandag 03 april 
t.e.m.  
maandag 17 april 

Dinsdag 18 april 

Dinsdag 18 april t.e.m  
vrijdag 21 april 

Donderdag 20 april 

Zaterdag 22 april 

Dinsdag 25 april 

Donderdag 27 april 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

-  

       

Paasvakantie 

 

 

Instap nieuwe peuters ‘Welkom op onze school’ 

Openluchtklassen voor 4de en 5de leerjaar 

 

2de  leerjaar auteurlezing 

Infodag scholen KOH voor nieuwe leerlingen 

Park- en bosspelen 3de  leerjaar 

Schoolreis 3de  leerjaar      nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 

 

 

BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 

Zaterdag 5 mei 2018 

Donderdag 10 mei 2018 

- 

- 

Heilig Vormsel 

Eerste Communie 

 

 


