Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
20-04-18
Vormsel: za 21 april om 16.00
Morgen is het voor de vormelingen hun grote dag. Ook ons schoolkoortje zal van de
partij zijn om de viering op te luisteren. Iedereen welkom!
Familietheater Repelsteel
Op zo 22 april kan je in de Stringe terecht voor het familietheater Repelsteel ism het
oudercomité.
Ontbijtpakketten oudercomité
Maandag worden de inschrijvingen afgesloten. De briefjes en het geld mogen
binnengebracht worden bij de leerkracht (liefst in een gesloten envelop). Wie er vorig
jaar eentje bestelde weet dat je voor de prijs van 7.5 euro heel wat meer krijgt door
de vele sponsors. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor de aankoop van tablets
in de klas. Zeer warm aanbevolen dus!
Actie broederlijk delen voor Karibu
De actie ten voordele van de vluchtelingen in onze gemeente bracht 542 euro op. Een
mooi bedrag waarmee we de vluchtelingen een mooie start kunnen bieden, zodat ze
volwaardig kunnen deel nemen aan onze Westerse samenleving. Proficiat aan de
ijverige spaarders!
Weekopdrachten
De buitenspeelweek was een schot in de roos door het prachtige weer. Er werd heel
buiten geleerd en gewerkt. Volgende week is het onze groene-vingers-week. Dit kan
gaan van planten en zaaien in de klas tot onderhoud en beplanting van de moestuin
en de borders.
Juf Marijke
Juf Marijke blijft nog afwezig tot na 1 mei. Meester Wouter, juf Sanne en juf Kim
verdelen verder haar taken (zoals voor de paasvakantie). We wensen juf Marijke een
spoedig herstel.
Stagiaire kinderzorg
In de komende weken zal Camille dagelijks in onze school te zien zijn. Ze doet stage
kinderzorg in de kleuterklassen, over de middag op de speelplaats en in de
avondopvang.

Naschoolse sportactiviteit voor jongste en midden lager : woe 25 april
Op woe 25 april kunnen de kinderen van het eerste tem het vierde leerjaar deelnemen
aan de avonturenloop. Juf Nele en meester Wouter zijn van de partij. De kinderen
kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging.
Vrije dagen : 30 april en 9 mei
We willen jullie er nog eens attent op maken dat er op ma 30 april geen school is. Op
woe 9 mei (daags voor Hemelvaart) is er conferentie voor de leerkrachten en dus
geen school voor de kinderen.
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