Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
16-11-17
vrijdag 17 nov : conferentie (geen school)
Nog even herinneren dat het morgen geen school is. Alle scholen uit de
scholengemeenschap gaan zich verdiepen in het nieuwe leerplanconcept.
Weekopdrachten
De week van de smaak zit er op. We dronken al soep en smulden al van dinokoeken
en fruitbrochettes. Volgende week is het de voorleesweek. In de klas zal de meester
of juf hier extra aandacht aan schenken, maar ook de ouders (of grootouders) zijn het
laatste kwartier van de dag welkom om een verhaal te komen voorlezen aan de klas
van hun kinderen. Graag een seintje aan de leerkracht als je dit ziet zitten.
Huiswerk
Via het oudercomité horen we dat voor sommige kinderen het huiswerk lastig of
verwarrend kan zijn. We willen hier zeker aan werken. Zo zal er binnenkort een
voorblad bij elke huiswerkmap komen met de concrete afspraken per klas.
Algemeen kunnen we al zeker melden dat:
* er niet meer dan 10 minuten per leerjaar (1ste lj 10 min, 2de lj 20 min, .....) en
per weekdag moet gewerkt worden (handtekening van de ouders als de taak niet op
tijd afraakt)
* het de bedoeling is dat de kinderen het huiswerk vlot aankunnen (we verwachten
dus zeker niet dat je als ouder hulp moet bieden).
* het huiswerk altijd geldt voor verschillende dagen (en dus niet 's anderendaags af
moet zijn).
Studie op school
Vanaf het derde leerjaar kan je kind studie volgen op school (uitzonderlijk ook voor
1ste en 2de lj). Een leerkracht houdt hier toezicht en kan antwoorden op kleine
vragen, maar heeft wel niet te tijd om zaken opnieuw uit te leggen.
Medewerking aan masterproef gevraagd (logopedie)
De kinderen van het lager krijgen vandaag een hele bundel mee om de medewerking
te vragen voor een masterproef. Wie dit ziet zitten, geeft het ondertekende
toestemmingsformulier meteen terug mee naar school. Dit is uiteraard volledig
vrijblijvend, de resultaten zijn anoniem. De testing zou gebeuren op 18 dec.
Oudercontact op ma 18 dec
We willen jullie nu al meegeven dat er voor zowel lager als kleuter oudercontact
voorzien is op ma 18 dec van 16.00 tot 19.00. Planning volgt later.

Proeven lager in aantocht
Net voor Sinterklaas voorzien we in het lager een eerste proevenperiode. We willen
hierbij nog eens benadrukken dat deze vooral bedoeld zijn om te zien wat al goed
gaat en waar je kind nog extra zorg nodig heeft. Probeer als ouder niet teveel druk te
leggen op je kind voor deze periode.
Laatste week verkoop klaas- en pannekoeken
Volgende week vrijdag zouden we graag de bestelling plaatsen voor de pannenkoeken
en klaaskoeken. We willen jullie nu al danken voor de verkoopijver.
Renovaties op school
Aan de kant van de boerderij wordt er momenteel hard gewerkt aan de refter. De
muren zijn reeds geinjecteerd tegen opstijgend vocht, de goot is vernieuwd.
Volgende week komen de metalen platen tegen de wand. Daarna starten de
dakwerken. Als alles een beetje meezit, zouden de werken tegen Kerstmis moeten
afgerond zijn.
Toneelvoorstelling voor peuter/kleuter: di 21 nov NM
Onze kleinste kleuters trekken di tijdens de schooluren naar een toneel in de Stringe.
Ze gaan met de bus. Er is die dag dus geen slaapklas.
Stage in de klassen
In de komende weken zijn er een aantal stagiairs in onze school voor midden lager,
jongste lager en na Nieuwjaar ook in het kleuter. Het gaat meestal over participatieve
stages. Dat betekent dat de klasleerkracht nog steeds de touwtjes in handen heeft.
leefschool Groene Poortje

www.groenepoortje.be

