Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
19-10-18
LVS-rapport voor lager
Tegen de herfstvakantie mag je het LVS-rapportje (LeerlingVolgSysteem) verwachten.
Dit is een geschreven rapportje, waarbij we de evolutie van je kind verwoorden. Aan
de hand hiervan kunnen we onze zorg afstemmen.
Weekopdrachten : gezonde week
Na een sportweek letten we volgende week extra op onze voeding. Fruit als
tussendoortje (ipv koek), veel water drinken zijn daarbij belangrijke items.
Quiz : 24 nov
Vandaag krijgt je kind ook een flyer mee ivm onze schoolquiz van 24 nov. Tijdig
inschrijven is aan te raden, aangezien we met een beperkt aantal groepen werken.
Grootouderfeest voor kleuters en jongste lager
Woensdag 24 oktober ontvangen we de grootouders van de kleuters en het jongste
lager. De kinderen kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging.
Stadsklassen van di 18 tot vrij 21 december voor midden lager en oudste
lager
Het duurt nog wel een tijdje, maar we willen jullie toch al herinneren aan de
stadsklassen in Gent van 18 tot 21 dec (net voor de kerstvakantie). De kostprijs
kunnen we dankzij de organisatie, die volledig door de leerkrachten wordt gedragen ,
het vervoer per trein en de zelfkook weer laag houden en komt op 120 euro. We
rekenen in okt, nov en dec telkens 40 euro aan via de schoolrekening. Een attest
voor tussenkomst van je ziekenfonds wordt daarna meegegeven. Ook nog eens
meegeven dat zowel midden als oudste lager op di 18 dec vertrekken en op vrij 21
dec terug zijn.
Conferentie : 12 nov
Op 12 nov is onze eerste pedagogische studiedag gepland. Er is dus geen school. De
buitenschoolse kinderopvang de Schildpad opent haar deuren (vooraf inschrijven is
wel noodzakelijk).
Naschoolse sportactiviteit: ijsschaatsen op woe 24 okt
Kinderen van het 4de, 5de en 6de kunnen op woe 24 okt ijsschaatsen in Gullegem.
Ze worden met de bus gebracht. Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Meester
Hannes is de begeleider.

Klasactiviteiten volgende week
- Op ma 22okt trekt het midden lager naar de Meers in Waregem. Samen met de
bejaarde bewoners maken ze daar een kunstwerk. We zijn benieuwd naar het
resultaat. Ze gaan met de lijnbus, waardoor ze iets later terug zullen zijn. Graag ook
om 12.40 op school.
- Op di 25 okt is er Noord-Zuiddag voor het midden lager. Op deze dag maken ze via
workshops en toneel kennis met de cultuur in de derde wereld. Ze worden gebracht
met een bus. De bus vertrekt reeds om 8.25. We spreken dus af om 8.15 in de
school.
- Ook op di 25 okt krijgen alle klassen in het kleuter en het eerste leerjaar bezoek van
de zusjes Beel om te werken rond de Groote Oorlog. De focus ligt vooral op vredevol
samenleven.
- Op vrij 26 okt opent het kleuterteam zijn deuren voor de wendag. Zo kunnen
startende peuters al eens kennismaken met de klas, terwijl mama of papa nog in de
buurt is.
Contactavond ouders 1ste communie
Op woe 7 nov is een contactavond voor de ouders van de eerste communicanten. Er
werd reeds een aparte uitnodiging meegegeven.
Opvang 's morgens en 's avonds
Mogen we nog eens vragen om eerst aan de voordeur te bellen voor je binnenkomt,
zodat Conny of Tilly ook weten dat er iemand aankomt?
Verloren voorwerpen
Alle verloren voorwerpen zullen volgende week een week lang onder het fietsenafdak
tentoon gesteld worden. Na de vakantie worden ze in de kledingcontainer
gedeponeerd. We hopen dat er heel wat verloren voorwerpen terug bij de eigenaar
terecht komen. Graag wijzen we nog eens op het belang van naamtekenen.
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