Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
12-10-18
Nieuwe datum schoolfeest : 16 feb
Er ging iets mis met onze (digitale) reservatie van het OC voor 9 feb, waardoor de
zaal niet meer vrij is op 9 feb. Daarom moeten we uitwijken naar zaterdag 16 feb.
Hou de datum nu al vrij!
Rots en water
Vorig jaar kon meester Hannes op initiatief van de gemeente Anzegem een
doorgedreven training volgen over "Rots en Water". Vanaf dit schooljaar brengt hij dit
ook in de verschillende klassen van het lager gedurende het hele schooljaar. Het is
vooral een methode waarbij kinderen leren opkomen voor zichzelf (rots), maar ook
flexibel kunnen zijn (water). In tegenstelling tot andere methodes rond sociale
vaardigheden wordt er vooral gewerkt vanuit het lichaam (lichaamshouding,
ademhaling, lichaamstaal,....). Het midden en oudste lager kwamen al eens aan de
beurt.
Weekopdrachten
Na onze leesweek, willen we volgende week inzetten op sport. Elke morgen gaan we
Zumba dansen of lopen. Zo beginnen we elke dag met een frisse kop.
Grootouderfeest voor kleuter en jongste lager: woe 24 okt (VM)
Op woe 24 okt ontvangen onze kleuters en het jongste lager hun grootouders in OC
Groeninge. Ze krijgen hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging mee.
Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste keer dat we het grootouderfeest op deze manier
organiseren. Vanaf volgend schooljaar zouden we dit combineren met Kaster kermis,
zodat ook de ouders van het optreden kunnen genieten.
Wendag voor peuters op 26 okt
Op vrijdag 26 okt zet ons kleuterteam de deuren wagenwijd open voor peuters, die
kunnen starten in nov of jan. We kunnen enkel nog de ouders, die zich al aangemeld
hebben op school, een uitnodiging bezorgen (met de nieuwe privacy-wetgeving). Wie
geïnteresseerde ouders kent, brengt hen dus best op de hoogte.
Facturen 2de leerjaar
De facturen van het 2de leerjaar waren niet helemaal correct. Wie nog niet
overschreef zal deze week een nieuwe factuur krijgen (je mag de oude dus
vernietigen). Voor wie wel al overschreef, zal de aanpassing gebeuren met de factuur
van oktober. Sorry voor het ongemak!

Folders van evenementen en kampen
We geven al een tijdje geen folders meer mee van evenementen, kampen, etc....
Enkel folders vanuit de gemeentelijke werking worden wel nog meegegeven. Onder
het fietsenafdak zal er voortaan wel een tafeltje staan waarop folders mogen gelegd
worden, die door geïnteresseerde ouders kunnen meegenomen worden.
Kleinste kleuters naar toneel : diVM 16 okt
Onze kleinste kleuters gaan di met een grote bus naar de Stringe. Ze vertrekken om
8.40 (graag stipt aanwezig aub!)
Medisch toezicht voor eerste en 5de leerjaar: diNM 16 okt
De schoolarts komt op di 16 okt (NM) voor de vaccinaties toe te dienen. Je kind kreeg
hiervoor reeds een brief met toestemmingsformulier mee.
Midden lager naar park-en pleinspelen : diVM 16 feb
Op diVM gaat het midden lager naar Waregem met de lijnbus. In het park van baron
Casier zullen ze deelnemen aan allerlei toffe park- en pleinspelen. Wees dus zeker op
tijd in school. Door de uren van de lijnbus zullen ze 's middags pas om 12.10 terug
zijn.
Naschoolse sportactiviteit : trefbal voor midden lager
Op woe 17 okt kunnen de kinderen van het derde en vierde deelnemen aan het
trefbaltornooi in de sporthal van Vichte. Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging.
Juf Marijke is de verantwoordelijke lkr.
Nascholing voor meester Wouter, meester Bram, juf Marijke en meester
Geert
Op do 18 okt gaan we ons met z'n vieren laten onderdompelen in ZILL (Zin in leren,
zin in leven) : het nieuwe leerplan van het katholiek onderwijs. De vervangingen zijn
geregeld.
L 1/2 naar het bos : vrij 19/10
Het jongste lager trekt met meester Stijn en juf Lynn op vrij 19/10 naar Bassegembos
en Tiegembos. Ze gaan te voet. 's Middags keert juf Lynn met het eerste leerjaar
terug met enkele bereidwillige chauffeurs (vanuit Tiegembos). Graag een seintje als je
dit ziet zitten. Het tweede leerjaar blijft ook nog in de namiddag (picknick!) en keert
ook te voet terug.
Dag van de jeugdbeweging : vrij 19 okt
Op vrij 19 okt vieren we de dag van de jeugdbeweging. Kinderen, die lid zijn van een
jeugdbeweging mogen die dag in hun uniform naar school komen.
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