Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
15-12-17
Laatste nieuwsbrief
Volgende week is er geen nieuwsbrief. Je kind krijgt naar gewoonte een kleine
kerstkrant mee. Die is niet meer zo lijvig als vroeger, omdat het klasnieuws nu vooral
via facebook en de klasblogs wordt verspreid.
Schoolkoort op ma 18 dec om 12.30
Op ma 18 dec om 12.30 komt het schoolkoortje uitzonderlijk eens samen om een
aantal liedjes op CD op te nemen.
Techniekklassen voor oudste lager
De kinderen van het oudste lager kunnen deelnemen aan (buitenschoolse)
techniekklassen. Ze krijgen hiervoor vandaag een aparte flyer mee. Snel (digitaal)
inschrijven is de boodschap.
Oudercontact op ma 18 dec
Als alles goed ging, kregen jullie de uren van het oudercontact reeds mee. We hopen
dat het een boeiend gesprek mag worden, waarbij we de eigenheid van je kind
centraal willen zetten (en niet enkel de resultaten).
Werken op school
De dakwerken zijn al ver gevorderd. Tegen de kerstvakantie zal alles normaal gezien
afgewerkt zijn. Als de werken afgelopen zijn, kunnen de kinderen terug via de oprit
naar school komen.
Oproep : tijdig op school
Mogen we jullie vragen voor een extra-inspanning om je kinderen tijdig naar school te
brengen? Door laatkomers wordt de klaswerking een stuk verstoord en dat willen we
zoveel mogelijk vermijden. Bedankt voor je begrip!!
Medisch onderzoek 3de leerjaar (op school)
Op di 19 dec is er voor het derde leerjaar medisch onderzoek gepland (binnen de
klasuren). Dit gaat door op school.
Naschoolse sportactivitieit : ijsschaatsen op woe 20 dec
Kinderen van het 4de, 5de en 6de kunnen woe deelnemen aan ijsschaatsen (met bus
naar Gullegem). Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Meester Hannes is de
verantwoordelijke leerkracht.

Vrij zwemmen op vrij 22 dec
In de volgende zwemles (22dec) gaan alle kinderen van het lager (vrij) zwemmen.
Afsluiter : vrij 22 dec om 14.15
Net voor de kerstvakantie willen we samen met de ouders het 1ste trimester afsluiten.
Naast een kleine act per klas, mag je ook een optreden van het schoolkoortje
verwachten.
Stages
Je merkte vast wel dat er dit jaar al heel wat stagiairs in de school langskwamen.
Meestal gaat het over participatiestages, waar de regie in handen van de leerkracht
blijft. Na de kerstvakantie zullen een aantal bijna-afgestudeerde stagiairs een paar
weken de volledige werking van het kleuter overnemen.
Warmste week : verkoop snoepzakjes op woe 20 dec
Onze kleuters zijn druk bezig met snoepzakjes te vullen, die ze op woemiddag (na
schooltijd) zullen verkopen als actie voor de warmste week. De opbrengst gaat dit
jaar naar het dierenasiel in Zwevegem.
Weekopdrachten
Deze week hadden we het over de leeuw en de kameel uit ons programma sociale
vaardigheden. Volgende week werken we mee aan de warmste week.
Schoolfeest op 27 jan
We willen jullie nu al meegeven dat het schoolfeest dit jaar een stuk eerder valt dan
andere jaren, dat we terug met een namiddagoptreden en een avondoptreden zullen
werken en dat we dit jaar stoofvlees/friet serveren ipv spaghetti. Meer info volgt!
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