
Dag Kinderen, 
Beste ouder(s), 
 

Bye-bye grote vakantie… Het is weer voorbij. Ik hoop dat het voor 
iedereen aangenaam en deugddoend was.  

September … De school opent weer de deuren, alles is klaar. Ja, 
het schooljaar begint! 

Welkom allemaal... We maken er weer een leerrijk schooljaar van. In 
een nieuwe klas, met nieuwe kinderen, misschien voor het eerst in 
Gravenbos, misschien een nieuwe schooltas … 

Iedereen droomt van een fantastisch schooljaar. Daarvoor is een 
goede samenwerking tussen schoolteam, kinderen en  
ouders een heel belangrijke basis. Ik ben ervan overtuigd dat 
iedereen zijn beste beentje voorzet. De voorbereidingen zijn in ieder 
geval goed verlopen. 
 

Er zijn heel wat werken uitgevoerd op school: ramen schilderen, 
vernieuwde elektriciteitsaansluiting, nieuwe gasaansluiting, verhuis, 
… Binnenkort worden de stookplaatsen vernieuwd, hopelijk klaar 
tegen het nieuwe stookseizoen. 
 

Ik wens iedereen een goede start en een boeiend schooljaar toe! 
 

De directeur, Peter Willems 

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Op donderdag 1 september 2016 wordt het schooljaar officieel 
geopend met een korte ceremonie voor de leerlingen. 
Alle ouders zijn van harte welkom om 8.45 uur op de speelplaats 
ingang kleuter. Nadien kunt u in de eetzaal nog genieten van een 
koffie of een glaasje en een rondleiding in de school indien u dat 
wenst. 

SCHOOLOPENER 

Niet vergeten! 
Donderdag worden alle ouders 
uitgenodigd om 8.45 uur op de 
speelplaats voor de opening van 
het nieuwe schooljaar. 

Noteer alvast in uw agenda: 

 nieuwjaarsreceptie op 13 
januari 2017  

 familiefeest kleuter op 23 
maart 2017 

 schoolfeest op 25 maart 
2017! 

 

Vrije Basisschool Gravenbos — Gistel  

Nieuwsbrief  
met praktische info over het  
schooljaar 2016-2017 

  

Katholiek Onderwijs Hinterland VZW 

Vanaf 1 september is meester Kristof directeur in Oostkamp. 
Oorspronkelijk was gezegd dat het vanaf 1 januari zou zijn. Dit is nu  
vervroegd. Wij wensen hem heel veel succes toe in zijn nieuwe job! 

Daardoor werkt juf Lien meteen voltijds in 1C. Juf Lindsey  werkt 
samen met juf Ann in 1B, als zorg– en turnleerkracht.  
We wensen hen eveneens een goede start! 

Meester Kristof is nu al directeur 



De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Onderwijs Hinterland, een fusie tussen de 
basisscholen De Tandem, Gravenbos en Driespan en de secundaire scholen van het Sint-
Godelievecollege. 

Het schoolbestuur is samengesteld uit de volgende leden: de voorzitter Eric Debrabandere, de 
ondervoorzitter Edgard Duplacie en de leden Francisca Doubel, Johan Vanbelleghem, Eddy Breemersch, 
Marleen Debeer, Michel Maricau, Karl Roose, Marie Therese Vanhoutte,  
Marijke Vanhee en Johan Proot.  

SCHOOLBESTUUR 

De volledige schoolbrochure van onze school is digitaal te raadplegen via de 
website van de school. Indien u toch een versie op papier wenst, kunt u 
steeds contact opnemen met de leerkracht van uw kind of even langsgaan 
op het secretariaat. Let wel: de inschrijving van uw kind is pas volledig in  
orde na ondertekening van het schoolreglement en dit voor de start van het 
schooljaar. 

AANGEPAST SCHOOLREGLEMENT 

In het kader van kosteloos basisonderwijs willen wij duidelijk stellen dat uw 
kind geen eigen materiaal dient aan te kopen. Alle materiaal is in de klassen 
aanwezig en wordt gratis aan uw kind aangeboden. Maar indien u het wenst 
mag eigen materiaal meegebracht of gebruikt worden.  
Enkel het turn- en zwemgerief dient door de ouders aangekocht te worden. 
De schoolraad gaf hiervoor een positief advies.  

WAT HEEFT MIJN KIND NODIG OP SCHOOL? 

UURREGELING 

DE SCHOOL 

Lesuren: van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur) 
 van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur) 

De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur 

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school. De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om 
veiligheidsredenen gesloten. 
Indien je te laat bent of tijdens de lesuren de school wil binnenkomen, dan is het noodzakelijk dat 
u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6. 

SECRETARIAAT (Gravenbos 6 – 059 / 27 63 63) 
Het secretariaat is elke schooldag open van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (op 
woensdag tot 12.00 uur). 

Dit schooljaar gaan de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar samen op meerdaagse uitstap, in de 
week na de paasvakantie. De openluchtklassen gaan door in Sport- en Recreatieoord Kluisbos in 
Kluisbergen van dinsdag 18 april 2017 tot en met vrijdag 21 april 2017. 
Via de website kunt u een bezoekje brengen aan de blog OLK 2016. 

Open Lucht Klassen 



BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2016-2017 

Op woensdag en vrijdag brengen we allemaal een gezond tussendoortje mee in de vorm 
van een stuk fruit of groenten.  

WOENSDAG en VRIJDAG = FRUITDAG 

Open klasdag _________________________ zaterdag 27 augustus 2016 

Start schooljaar ________________________ donderdag 1 september 2016 

Infoavond eerste leerjaar _________________ maandag 12 september 2016 

Infoavond tweede leerjaar ________________ dinsdag 13 september 2016 

Infoavond derde leerjaar _________________ donderdag 15 september 2016 

Infoavond kleuterschool __________________ maandag 19 september 2016 

Infoavond vierde en vijfde leerjaar __________ dinsdag 20 september 2016 

Infoavond zesde leerjaar _________________ donderdag 22 september 2016 

Pedagogische werkdag __________________ dinsdag 27 september 2016 

Herfstvakantie _________________________ maandag 31 oktober 2016 - zondag 6 november 2016 

Vrije dag _____________________________ donderdag 10 november 2016 

Wapenstilstand ________________________ vrijdag 11 november 2016 

Kerstvakantie __________________________ maandag 26 december 2016 - zondag 8 januari 2017 

Nieuwjaarsreceptie _____________________ vrijdag 13 januari 2017 

Pedagogische werkdag __________________ woensdag 25 januari 2017 

Krokusvakantie ________________________ maandag 27 februari 2017 - zondag 5 maart 2017 

Familiefeest kleuter _____________________ donderdag 23 maart 2017 

Schoolfeest ___________________________ zaterdag 25 maart 2017 

Paasvakantie __________________________ maandag 3 april 2017 - maandag 17 april 2017 

Openluchtklassen L4 en L5 _______________ dinsdag 18 april tot en met vrijdag 21 april 2017 

Vormsel ______________________________ zaterdag 6 mei 2017 

Vrije dag _____________________________ maandag 8 mei 2017 

Eerste communie _______________________ donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) 
Brugdag ______________________________ vrijdag 26 mei 2017 

Pinkstermaandag _______________________ maandag 5 juni 2017 

Einde schooljaar  _______________________ vrijdag 30 juni 2017 om 11.55 uur 
 

Kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar kunnen instappen op school op onderstaande instapdata. 
Als de kleuters ouder zijn dan 3 jaar, kunnen ze op elke dag van het schooljaar instappen.  
 

1 september 2016:  instap 1 voor peuters geboren van 10/11/2013 tot 01/03/2014  
7 november 2016:  instap 2 voor peuters geboren van 02/03/2014 tot 07/05/2014  
9 januari 2017:  instap 3 voor peuters geboren van 08/05/2014 tot 09/07/2014  
1 februari 2017:  instap 4 voor peuters geboren van 10/07/2014 tot 01/08/2014  
6 maart 2017:   instap 5 voor peuters geboren van 02/08/2014 tot 06/09/2014  
18 april 2017:   instap 6 voor peuters geboren van 07/09/2014 tot 18/10/2014  
29 mei 2017:   instap 7 voor peuters geboren van 19/10/2014 tot 29/11/2014 

Inschrijven kan op elk moment voorafgaand aan de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Gelieve wel een 
afspraak te maken met de directeur en/of het secretariaat. Op school zijn er ook speciale 
kennismakingsdagen. Verder lees je nog wat meer uitleg. 

NIEUWE KLEUTERS 



Warme maaltijd, soep of drankje 

Een warme maaltijd kost 2,80 euro (kleuter) of 3,00 euro (lager). Wie van thuis een lunchpakket 
meebrengt in een brooddoos (zonder aluminiumfolie) kan een bord soep of een flesje bronwater (bruisend 
of niet-bruisend) kopen aan 50 cent. Drinkbaar kraantjeswater is gratis te verkrijgen. Eigen drank kan 
meegebracht worden in een herbruikbare fles (naamtekenen aub). De rekening wordt maandelijks 
meegegeven.  
 

NIEUW: Er is mogelijkheid om gedurende het volledige schooljaar vegetarische  
 maaltijden te nemen. 
 Ouders en kinderen kunnen de menu raadplegen via de schoolwebsite. 

Middagopvang. 
Elk kind dat op school blijft eten, betaalt een bijdrage van 80 cent voor de middagopvang. De rekening 
wordt maandelijks meegegeven. Elk jaar ontvangt u hiervoor per kind 1 fiscaal attest. 

Melk drinken op school 
Alle kinderen krijgen de kans om tijdens de speeltijd ‘s morgens melk te drinken. De kostprijs hiervoor 
bedraagt 0,35 euro per flesje die door de Vlaamse Overheid wordt gesubsidieerd. De afrekening gebeurt 
ook maandelijks via de rekening. 

ETEN OP SCHOOL 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oostende – Gistel 
Frère Orbanstraat 145 

8400 Oostende 

T 059/50 68 01 — F 059/80 20 28 

www.clboostende.be - clboostende@clboostende.be 

CLB 

Uitrusting voor de kleuterschool. 

Voor de activiteiten bewegingsopvoeding zijn witte gympantoffels 
(zonder veters) verplicht. Ze worden van thuis meegebracht. 

Uitrusting voor de lagere school. 

Wil ervoor zorgen de gymuitrusting in een zak te bergen, met de naam 
getekend, zodat die op school kan blijven. Een uniform gympakje 
(donkerblauw broekje, lichtgrijze T-shirt met het logo van de school) is 
verplicht. Het kost 19 euro. Een T-shirt kan afzonderlijk gekocht worden 
voor 9 euro en een broekje voor 10 euro. Witte gympantoffels (liefst 
zonder veters) worden van thuis meegebracht. 

Om de twee weken is er zwemles. Een uniforme badmuts is verplicht en kost 6,50 euro. Een zwembeurt 
kost 1 euro en wordt door de school betaald. 

BEWEGINGSOPVOEDING 

Ook dit schooljaar krijgt u de kans een schooltoelage voor uw kind aan te vragen. Documenten zijn op 
school te verkrijgen. Indien vragen kun je steeds op het secretariaat terecht en meer info vindt u ook op 
www.studietoelagen.be. Op dinsdag 20 september organiseert het Sociaal Huis een zitdag op onze 
school om u daarbij te helpen. 

AANVRAAG STUDIETOELAGE 

http://www.clboostende.be/
mailto:clboostende@clboostende.be


OPVANG 

BETALENDE OPVANG 

Uw kind kan elke morgen vanaf 7.30 uur tot 8.00 uur terecht in de voorschoolse opvang op school. Vanaf 
8 uur gaan de schoolpoorten open en is er toezicht op de speelplaats. 

Naschoolse opvang is er op school van 16.20 uur – 17.20 uur en van 15.15 uur – 17.15 uur op vrijdag. Op 
woensdagmiddag van 11.45 uur tot 12.45 uur.  

Voor elke voor- en naschoolse opvang ontvangt u een fiscaal attest. 

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt een bijdrage gevraagd van 80 cent per begonnen half uur. De 
opvangkosten worden maandelijks via de schoolfactuur van het kind aangerekend. 

We verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert. 

Wij organiseren opvang in de hal van Gravenbos 4. Deze is te bereiken via de poort aan de ingang 
van het kleuter. 

GRATIS OPVANG 

Er is telkens 15 minuten opvang op school na het einde van de lestijden ’s middags en ’s avonds door de 
leerkrachten met toezicht: 

   - 11.55 uur tot 12.10 uur (ma./di./do./vr.) en 11.30 uur - 11.45 uur (woe.)  
   - 16.05 uur tot 16.20 uur (ma./di./do.) en 15.00 uur – 15.15 uur (vrijdag). 

Wie niet werd opgehaald binnen deze uren wordt naar de betalende opvang gebracht. Wij doen ons 
uiterste best om geen kinderen vrij en zonder toezicht op straat te laten staan. 

DE ZONNEBLOEM 

Indien je beroep wil doen op de opvang van ‘De Zonnebloem’ is het aangeraden uw kind daar in te 
schrijven, ook als dit slechts sporadisch gebeurt. Alle kinderen gaan steeds heen en terug onder toezicht 
van de begeleiders van de Zonnebloem. 

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met 
 BKO ‘De Zonnebloem’ 
 Pol Gernaeystraat 2 

 8470 GISTEL 

  059 80 25 19 

  dezonnebloem@ocmwgistel.be 

Openingsuren: 

- schooldagen van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur 
- woensdagnamiddag van 12.00 uur tot 18.30 uur 
- schoolvrije dagen en vakanties van 7.00 uur tot 18.30 uur 

Wij doen een uitdrukkelijke oproep aan iedereen om de auto correct te parkeren in de 
schoolomgeving. In samenspraak met politie en stad Gistel suggereren we het volgende: 

 Er is parking aan de verbrede groene strook langsheen de Pieter Bortierlaan.  
 Er is parking langs de Sportstraat, richting Zomerloos. De kinderen worden ‘s middags en ‘s avonds 

overgestoken door een gemachtigd opzichter aan de Vaartstraat. 

Voor de school Gravenbos 4 bevindt zich een kiss and ride-zone om uw kind(eren) af te zetten zonder 
zelf uit te stappen. Wij danken u alvast voor de medewerking! 

PARKEREN ROND DE SCHOOL  

mailto:dezonnebloem@ocmwgistel.be


De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, 
sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag … Ook materialen die de 
kinderen verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder.  

De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 45 euro en voor een 
kind van de lagere school € 85. 
 

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit 
gaat om meerdaagse uitstappen (bv. openluchtklassen). De minder scherpe 
maximumfactuur bedraagt voor een kleuter € 0 en voor een kind uit de lagere 
school € 415 voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

BIJDRAGEREGELING 

BETALINGEN & REKENINGEN 

Alle betalingen gebeuren door overschrijving op de rekening van de school:  
BE36 0682 0506 3481. Gelieve steeds het referentienummer (= gestructureerde mededeling) te  
vermelden. 
Op school worden geen rekeningen meer gesplitst. Indien ouders het niet eens zijn over het betalen van 
de schoolrekening, dan bezorgen we elke ouder een identieke rekening. Gescheiden ouders dienen dus 
zelf in te staan voor de betaling van de rekening van hun kind en maken hierover onderling zelf een 
afspraak. De school kan zich onmogelijk mengen in de afspraken die ouders met elkaar gemaakt hebben. 
Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement. 

AGENDA 

Dit is een uitstekend 
communicatiemiddel tussen de school 
en de ouders. Daar worden ook de 
aandachtspunten vermeld van de 6 
bouwstenen. Wekelijks zal per leerjaar 
een aandachtspunt aan bod komen. 
Op het einde van de week volgt een 
evaluatie in het agenda. 

In het belang van de veiligheid is het 
verplicht een fluojas te dragen van en 
naar school en tijdens schooluitstappen. 
Alle nieuwe leerlingen krijgen gratis een 
fluojas met schoollogo. We vragen dan 
ook vriendelijk goed zorg te dragen 
hiervoor. Bij verlies kunt u op school een 
nieuwe fluojas kopen voor de prijs van 5 
euro. 

FLUOJASSEN 

COMMUNICATIE NAAR OUDERS 

Als school zijn wij neutraal naar ouders die niet meer 
samenwonen. Wij willen de kinderen het zo 
gemakkelijk mogelijk maken bij het meegeven van 
infobrieven en rapporten. Daarom vragen wij dat de 
beide ouders hun e-mailadres bezorgen via de 
klasleerkracht of het secretariaat, zodat wij alle info ook 
nog eens per mail kunnen doorsturen. Vergeet dan ook 
niet zo snel mogelijk eventuele wijzigingen door te 
geven. 

Wij vragen om de leerkracht of de school zo 
snel mogelijk in te lichten indien uw zoon/
dochter afwezig is. Dit kan via mail naar de 
klas of telefonisch naar het secretariaat  
  059 27 63 63.  
Deze afspraak werd gemaakt voor de 
veiligheid van uw kind zodat wij steeds weten 
waar het zich bevindt.  

AFWEZIG? 



RAPPORTEN LAGERE SCHOOL 

Vanaf dit schooljaar zijn er 4 rapporten: 

 een herfstrapport op donderdag 27 oktober 2017 

 een winterrapport op donderdag 26 januari 2017 

 een lenterapport op donderdag 30 maart 2017  
 een zomerrapport op donderdag 29 juni 2017 

Wij nodigen alle ouders uit naar de informatieavond over de werking van de school en de klas van hun 
kind(eren). 
Programma:  19.30 uur: onthaal + algemene uitleg 

 20.00 uur: uitleg in de eigen klas + vragen 

Data: 
maandag 12 september 2016: eerste leerjaar 
dinsdag 13 september 2016: tweede leerjaar  
donderdag 15 september 2016: derde leerjaar 
maandag 19 september 2016: kleuter 
dinsdag 20 september 2016: vierde en vijfde leerjaar  
donderdag 22 september 2016: zesde leerjaar 

INFORMATIEAVONDEN 

OUDERCONTACTEN 

KLEUTERSCHOOL 

We plannen voor alle kleuters een oudercontact op 26 januari en op 1 juni. 
Voor de kleinsten kijken we wie reeds 3 of meer maanden naar school kwam. 
 

LAGERE SCHOOL 

We plannen een oudercontact voor alle leerjaren op donderdag 24 november 2016. 
Voor de leerlingen van het eerste t.e.m. het vijfde is er ook een contact op 9 februari 2017. 
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar gaat dit door op 16 maart 2017. 
Een vrijblijvend oudercontact is mogelijk eind juni 2017 

KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL 

Ouders die op zoek zijn naar een school en willen komen kijken naar de werking van onze school 
zijn welkom elke tweede schoolvrijdag van de maand van 14 tot 15 uur.  

Data zijn 9 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 20 januari, 10 februari, 17 maart, 
12 mei en 9 juni. 

Gelieve toch een afspraak te maken met de school (059/27 63 63).  
Inschrijven (op het secretariaat Gravenbos 6) kan altijd gebeuren, eveneens na een  

telefonische afspraak. 



Gravenbos 6 

8470 GISTEL 

Telefoon: (059) 27 63 63 

Fax: (059) 27 39 45 

E-mail: info@gravenbos.be 

VZW Katholiek Onderwijs Hinterland 

afdeling GRAVENBOS 

kleuter en lagere afdeling 

www.gravenbos.be 

Directeur: Peter Willems 

 

Beleids- en ondersteunend personeel: 
 administratieve medewerkers:  
 Marina Coolman en Eline Dewever 
 zorgcoördinator: Mieke Calliauw 

 ICT-coördinator: Kristof Bonny 

 preventieadviseur: Youri Parmentier 
 beleidsondersteuning: Maaike Peene en Els Vandewalle 

Onderhoudspersoneel: 
 Francine Maertens, Els Logghe en Karina Vanderstraeten 

Toezicht en opvang: 
 Marilyn Vangheluwe, Sandra Ameel, Anita Lannoo, Dorine Volbrecht, Rita Packet en  
 Conny Soubry 

SCHOOLTEAM 2016-2017 

LAGERE SCHOOL 

L1A: Sara Vanhee 

L1B: Ann Vandenberghe en Lindsey Demonie 

L1C: Lien Van Ryckeghem 

L2A: Kris Acken en Stefanie Derycke 

L2B: Youri Parmentier en Stefanie Derycke 

L3A: Nadia Muyllaert en Hans Decoster  

L3B: Valerie Devisch 

L3C: Gitte Ramaekers                                  
L4A: Joke Booy 

L4B: Heidi Pauwels 

L4C: Ciska Verbanck 

L5A: Luc Vermote en Hans Decoster 
L5B: Els Vandewalle en Mieke Naert 
L5C: Cindy Pauwels 

L6A: Peter Verhaeghe 

L6B: Mieke Willaert 
 

Zorgleerkrachten: 
Lindsey Demonie, Mieke Naert en Christine Claeys 

 

Bewegingsopvoeding lager: 
Lut Plets en Lindsey Demonie 

KLEUTERSCHOOL 

K1A: Vicky Decoo en Maaike Peene 

K1B: Sandra Snauwaert 
K2A: Els Doom  
K2B: Sigrid Duyck 

K3A: Katrien Delie en Maaike Peene 

K3B: Evie Lootens   

Kleuterturnen: Joyce Van Steen 

Zorgleerkrachten:  
 Joyce Van Steen, Vicky Decoo  
 en Maaike Peene 

Kinderverzorgster:  
 Hadewych Lefevere  
 

 

 

 

 


