Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
13-10-17
Weekopdracht: leesweek
Na 2 weken "strappen" (milieuvriendelijk en veilig naar school, zetten we volgende
week in op lezen. Telkens als kinderen een boek lezen (voor de kleuters kan dit
vervangen worden door voorlezen of boekjes kijken) kunnen ze dit invullen op hun
leeskaart. Een volle leeskaart maakt kans op een mooi boek.
Zwembroeken/ badpakken gevraagd
Wie een oude zwembroek of badpak (op kindermaat) over heeft, kan die altijd kwijt
op school. Kinderen, die hun zwemgerief vergeten op zwemdag, kunnen zo toch nog
mee zwemmen.
Quiz op 25 nov : save the date
Op 25 november kan je deelnemen aan onze schoolquiz. Binnenkort volgt er ook nog
een flyer. Tijdig inschrijven is de boodschap (via mail naar de school) , aangezien we
met een beperkt aantal groepen werken. Een groep bestaat uit 4 tot max 6 personen.
Grootouderfeest voor kleuter en jongste lager : woe 25 okt
Het grootouderfeest gaat door in het OC op woe 25 okt van 10.00 tot 12.00. De
kinderen kregen hiervoor al een aparte uitnodiging mee.
Wendag voor peuters en hun ouders : vrij 20 okt
Binnenkort zet ons kleuterteam weer hun deuren open voor startende peuters. De
volgende wendag is voorzien op vrij 26 jan.
Werken op school
Vanaf volgende week zouden de werken aan de refter starten. In eerste instantie
worden de muren geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. Daarna komt een metalen
wand aan de buitenkant (kant boerderij) tegen doorslagvocht. Na het vernieuwen van
de goten en houtwerk komt het nieuwe dak. Aan de binnenkant verandert er niets,
waardoor de refter ook bruikbaar blijft tijdens de werken.
Toneel voor jongste lager op di 17 okt
De kinderen van het 1ste en 2de gaan diNM naar een toneelvoorstelling in de Stringe
(binnen de lesuren). De gemeente zorgt voor vervoer.
Dag van de jeugdbeweging : vrij 20 okt
Op vrij is het "dag van de jeugdbeweging". Kinderen, die lid zijn van een
jeugdbeweging mogen die dag met hun uniform naar school komen.
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