Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
28-09-18
Kaster kermis : we zijn er klaar voor
Ondertussen werd alles klaargezet voor Kaster kermis. We hopen op een stralende
dag. Vanaf 11.00 ben je welkom voor een apero en een mini-optreden van ons
schoolkoortje. Er is dit jaar geen kinderrommelmarkt voorzien. Vanaf 12.00 openen
we het buffet voor de BBQ en om 15.00 kan je genieten van de voorstelling Barto.
Tickets hiervoor kan je ook nog aan de kassa van het OC aankopen. Na de
voorstelling verplaatst het feest zich naar de school voor de geutelingenbak in onze
dorpsoven. Tot zondag!
Weekopdrachten
Deze week hadden we het over respect voor elkaar en voor materiaal. Volgende week
zetten we onze eerste 2 dieren uit de Axenroos in de kijker : pauw en wasbeer. De
pauw is best trots op zijn talenten, maar kan ook hooghartig overkomen. De wasbeer
geniet van complimenten geven, maar kijkt soms té veel op naar anderen.
Zwemmen lager
Om alles vlot te laten verlopen in het zwembad vragen we voortaan een grote
(warenhuis)zak mee te nemen om hun kledij in op te bergen. In tegenstelling tot
vorig jaar kan de kledij niet blijven hangen in de kleedkamers en moet ze in een
opbergkluisje opgeborgen worden. In een grote zak blijven de kleren beter samen.
Kinderen uit het oudste lager kleden zich in individuele hokjes en brengen dan ook
steeds een munt van één euro mee om hun kluisje te kunnen afsluiten. De munt
krijgen ze telkens terug.
Maaltijden voor de komende week
De vrijdag is vaak een drukke dag. Daarom willen we vragen om de maaltijden voor
de volgende week steeds op donderdag mee te geven. Als we niet tijdig een keuze
ontvangen, vragen we voor de schooleters sowieso warme maaltijden aan.
Schoolreis op 1 okt
Maandag 1 okt trekken onze kleuters en het jongste lager op schoolreis naar de
Zonnegloed. Daar vangen ze oudere dieren uit dierentuinen of circus op om hen een
mooie oude dag te bieden. Je kind kreeg hiervoor reeds een aparte brief met de
afspraken mee.
Kleuterzwemmen op di 2 okt
Het zijn drukke tijden voor onze kleuters. Op diNM trekken ze met een grote bus naar
het nieuwe zwembad in Zwevegem. Dit gebeurt tijdens de lesuren.

Taarten
We zijn nog steeds op zoek naar taartenbakkers voor Kaster kermis. Wie dit ziet
zitten, kan zijn taart gewoon meebrengen op Kaster kermis. bedankt!
Dag van de leerkracht: 5 okt
Op vrijdag 5 okt is het de dag van de leerkracht. Een tekening of een zelfgemaakt
kaartje voor de meester of juf doet altijd deugd.
Geen vrije dag na Kaster kermis
We willen er nog eens op wijzen dat er geen vrije dag gepland is na Kaster kermis,
maar wel op maandag 8 oktober. De gemeentelijke buitenschoolse opvang opent op
8 okt zijn deuren (wel vooraf inschrijven aub)
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