Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
21-09-18
Foto's oudercomité
Je kind kreeg de foto, die het oudercomité maakte op de eerste schooldag mee naar
huis. Wie graag een tweede foto wil, kan de foto digitaal vragen via
lindsy.verhulst@hotmail.com.
Weekopdrachten
De strapweek was een schot in de roos. Heel wat kinderen kwamen te voet, met de
fiets of carpoolend naar school en de school kleurde weer mooi fluo. Ook in de klas
kwam verkeersveiligheid aan bod.
Volgende week zetten we in op respect. We weten uit ervaring dat dit een moeilijke
is. Respect voor materiaal, maar ook voor anderen kan soms heel wat beter.
Techniekacademie voor 3de en 4de leerjaar
De kinderen uit 3 en 4 krijgen de kans deel te nemen aan de techniekacademie. Alle
info vind je via www.techniekacademie-anzegem.be/junior. Dit gaat door in het
Vincentiusinstituut op woensdag van 15.30 tot 17.00 van 26/09 tot 5/12. Snel
inschrijven is de boodschap.
LVS-proefjes
De kinderen uit het lager krijgen de volgende weken de LVS-proefjes te verwerken.
Hiervoor moet er niets voorbereid worden. Met deze proefjes is het de bedoeling de
sterktes en de zwaktes op te sporen van je kind, zodat we de zorg hierop kunnen
afstellen. Tegen eind oktober krijg je hierover een LVS-rapport. Dit is een
geschreven rapport (geen cijfers), waarbij de evolutie van je kind wordt meegegeven.
Naschoolse sportactiviteit: veldloop op woe 26 sept
De kinderen uit het lager kunnen deelnemen aan de veldloop in Vichte. Ze kregen
hiervoor reeds een uitnodiging. Juf Lynn en juf Goedele zijn de verantwoordelijke
leerkrachten.
Zwemmen lager
Met het nieuwe zwembad in Zwevegem is het nog een beetje zoeken om alles vlot te
laten verlopen. Mogen we er nog eens op wijzen dat kinderen uit het oudste lager
een munt van 1 euro nodig hebben om hun kledij veilig weg te bergen. Je krijgt de
munt terug na gebruik.
Kaster kermis : 30 september
Maandag is de laatste dag waarbij je kan bestellen aan de laagste prijs. Vanaf
dinsdag worden de eetkaarten 1 euro duurder (gezinskaart 5 euro duurder). Kaarten

laten reserveren kan ook. Dan leggen we deze klaar aan de kassa. Ze kunnen dan
ter plaatse betaald worden.
Schoolreis kleuter en jongste lager : maandag 1 okt
De kleuters en het jongste lager trekken op maandag 1 okt naar de Zonnegloed in
Vleteren. Ze gaan met een grote bus binnen de gewone lesuren. We zorgen voor
voldoende begeleiding. Verdere info volgt!
Kleuterzwemmen : di 2 okt
Voor de kleuters is de eerste zwembeurt voorzien op di 2 okt. Ze gaan met een grote
bus.
Data kleuterzwemmen
Sommige data van het kleuterzwemmen zijn ondertussen gewijzigd. Hier alle data
nog eens op rijtje:
2 okt, 20 nov, 12 feb, 2 april en 11 juni
Taarten gevraagd
Elk jaar doen we beroep op vrijwillige taartbakkers voor Kaster kermis. Voor Kaster
kermis vragen we dit aan de (groot)ouders van het lager, voor het schoolfeest
spreken we de (groot)ouders van het kleuter aan. Geef je een seintje als je dit ziet
zitten via de agenda. De taarten kunnen gewoon meegebracht worden op het feest
zelf. Vergeet je plateau niet te naamtekenen!
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