Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
8-12-17
Weekopdrachten
Volgende week zetten we 2 dieren uit de Axenroos in de kijker : de leeuw en de
kameel.
De leeuw is een goede leider, maar moet wel opletten dat hij niet te bazig wordt.
De kameel is dan weer een goed volger. Toch wel opletten dat hij niet alles te slaafs
gaat volgen. De kinderen spelen elke dag een toneeltje om deze dieren in de kijker te
plaatsen. De laatste week voor de kerstvakantie is ook in onze school "de warmste
week". Meer uitleg in de nieuwsbrief van volgende week.
Medisch onderzoek voor 5de leerjaar en 1ste leerjaar: di 12 dec (VM)
Volgende week gaat het 5de en 1ste naar het medisch onderzoek in Waregem (de
afdeling Avelgem bestaat sinds dit jaar niet meer). Ze worden begeleid door juf
Katrien.
Inschrijvingen buitenschoolse opvang De schildpad Anzegem
Voor de kerstvakantie en woensdagmiddagen kan je vanaf volgende week inschrijven
via www.i-school.be/login.
Afsluiter: vrij 22 dec om 14.15
Op de laatste vrijdag voorzien we weer een afsluiter met een korte act per klas en een
optreden van ons schoolkoortje. Iedereen welkom!
Oudercontact op ma 18 dec
Op ma 18 dec is er van 16.00 tot 19.00 oudercontact voorzien voor kleuter en lager.
Om lange wachtrijen te vermijden, beperken we de tijd per leerling tot een 10-tal
minuten. Om de planning op te maken vragen we je onderstaande strook terug mee
te geven naar school of dit te noteren in de agenda/ heen- en weermap.
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