Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
8-9-2017
Start schooljaar
We hopen dat iedereen na de eerste volle week al wat zijn draai gevonden heeft. Een
speciale welkom aan onze nieuwe leerlingen en onze nieuwe leerkrachten: juf Kim
(oudste lager) en meester Hannes (turnen).
Infoavonden : di 12 sept
We nodigen je graag uit op de infoavonden over de klaswerking op di 12 sept.
- 18.30 : kleuter en oudste lager
- 19.30 : midden lager
- 20.30 : jongste lager
Hier kom je te weten hoe er in de klas gewerkt wordt. Deze avond is bedoeld voor de
ouders.
Schoolkoor
Donderdag kwam het schoolkoortje al een eerste keer samen onder leiding van
Charline (mama van Leen). De eerste 2 sessies zijn nog vrijblijvend. Pas vanaf do 21
sept kiezen de kinderen definitief of ze al of niet deel willen uitmaken van het
schoolkoor. Ons schoolkoor zal al een eerste keer optreden op Kaster kermis. We
hopen alleszins op voldoende belangstelling om een mooi koortje uit te bouwen.
Actie : Kom op tegen kanker
Elk jaar verkoopt juf Nele Azalea's ten voordel van "Kom op tegen kanker". Dit doet
ze weer op vrijdag 15 sept om 15.00 aan de schoolpoort.
Kaster kermis : zo 24 sept
Vandaag krijgt je kind al een flyer mee over Kaster kermis. Volgende week volgt er
ook nog een (zelfgemaakte) affiche. Kaarten bestellen voor het eten of voor Jardins
d'amuses kan al vanaf maandag. Vanaf 19 sept worden de kaarten duurder. Je mag
het geld cash meegeven met je kind, dan krijg je meteen per kerende de kaarten
terug mee.
--------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook
cash betalen aub
naam : .........................
bestelt hierbij
*........ maaltijden +12 (€ 14)
* ....... maaltijden kleuter (€ 5)

*....... maaltijden kind (€ 8)
* ...... maaltijden gezin (€ 45)

* ....... Jardins d'amuses +12 (€ 6)
* ...... jardins d'amuses kind (€ 4)
(Je kan dit ook gewoon noteren in de agenda of heen/weerschriftje)

Verloren voorwerpen
Met het nieuwe schooljaar groeit ook de berg van verloren voorwerpen. Naamtekenen
van brooddozen en kleding is zeker een aanrader. Verloren voorwerpen vind je terug
op het rek onder het afdak of aan de kapstokken naast de opvang.
Leerplicht (vanaf lager)
Zoals iedereen wel weet, is het verplicht naar school te gaan vanaf de leeftijd van 6
jaar. Met een ziektebriefje van de ouders, kan je kind max 4 keer per schooljaar en
max 5 halve dagen thuisblijven. Je vindt een voorbeeldattest op onze website (onder
varia). Voor alle andere gevallen heb je een doktersattest nodig. Kinderen, die
eerder op reis vertrekken, moeten we echter altijd als onwettig afwezig beschouwen
en doorgeven aan Brussel.
Veiligheid
Zoals elk jaar voert de politie in het begin van het schooljaar extra controles uit in de
buurt van de scholen (oa op fout parkeren, snelheid...). Met onze eerste
weekopdracht "iedereen fluo" willen we hierbij aansluiten.
Weekopdracht
Met onze volgende weekopdracht willen we "respect voor materiaal" in de kijker
zetten. De kinderen kregen nieuwe boeken, nieuw schoolgerei, misschien zelfs
nieuwe kleren of een nieuwe schooltas. Ook op school werd er weer flink geïnvesteerd
in nieuw materiaal. Als we er met z'n allen zorg voor dragen, gaat het ook langer
mee.
Schoolterrein
Voor de school is er een openbaar speelterrein, uitgebaat door de gemeente. Dat
geldt echter niet voor de speelplaatsen. Deze kunnen enkel betreden worden tijdens
de schooluren. Op zich vinden we het jammer dat we ook de speelplaatsen niet open
kunnen stellen tijdens vakanties en weekends, maar we merken dat er niet zorgzaam
wordt omgesprongen met het materiaal (vb de fietsen), soms zelfs lichte vormen van
vandalisme. Bedankt voor jullie begrip.
Onderlegger Kaster kermis
Wie graag een advertentie plaatst op de onderleggers, die we maken tgv Kaster
kermis en het schoolfeest, geeft een seintje aan de juf of meester of stuurt een
mailtje naar de school. Er zijn advertenties van € 35, € 60 en € 100.
Abonnementen
Via de klasleerkracht kreeg je kind de kans om te abonneren op 1 of 2
jaarabonnementen (Doremi, zonnekind, ....). Dit is absoluut niet verplicht. Koop dit
alleen als je weet dat je kind er ook in werkt. Tegen maandag willen we graag alle
aanvragen binnen hebben. Betalen gebeurt via de schoolrekening van sept.
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