Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
20-10-17
Weekopdrachten
Na onze leesweek, staat de laatste week voor de herfstvakantie in het teken van
respect (voor elkaar). Iedereen is anders en dat maakt het juist ook boeiend. Respect
voor anderen, voor andere meningen is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk.
Quiz op 25 nov (ism oudercomité)
Op 25 nov organiseren we, samen met het oudercomité, onze jaarlijkse schoolquiz.
We zoeken hiervoor nog helpende handen (voor de avond zelf). Wie dit ziet zitten
kan mailen naar festjenshelena@hotmail.com.
Je kind krijgt vandaag een flyer mee (inschrijven via school : info@groenepoortje.be).
LVS-rapport voor lager
In sept werden de LVS-proefjes afgenomen voor het lager. Deze genormeerde
proeven hebben tot doel de sterktes en de groeipunten van je kind op te sporen.
Hierop wordt onze zorg dan afgesteld. Deze resultaten worden verwerkt in een LVSrapport, die je volgende week mag verwachten. Dit is een geschreven rapport, waarbij
we de sterktes en de groeipunten noteren.
Noord-zuiddag voor midden lager: di 24 okt
Het midden lager gaat di naar de Ansold, waar ze werken rond de derde wereld (ism
de gemeente). Ze gaan met de lijnbus, die reeds om 12.55 vertrekt. Wie naar huis
gaat eten, moet dus zeker tegen 12.45 terug in school zijn. Ze zullen ook iets later
terug zijn (rond 16.10).
Grootouderfeest : woe 25 okt
De grootouders van het kleuter en het jongste lager worden woe in OC Groeninge
verwacht tegen 10.00. Bij een lekker ontbijt kan je ook genieten van een optreden
van de kinderen.
Infoavond vormelingen : woe 25 okt om 20.00 in de ARk
De ouders van de vormelingen worden woe in de Ark verwacht voor een infoavond.
Ze kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging.
Terugbetaling mutualiteiten
In december krijgen alle kinderen een betalingsbewijs mee voor alle sportactiviteiten
in 2017 (zwemmen, sportdag,...). Bij de mutualiteiten kan je hiermee een
tegemoetkoming aanvragen.
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