Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
9-10-18
Conferentie op 12 nov, geen nieuwsbrief volgende week
Maandag 12 dec is er conferentie en dus geen school voor de kinderen. Dat betekent
meteen dat het een korte week wordt en dat er ook geen nieuwsbrief zal zijn op vrij
16 nov. De volgende nieuwsbrief komt er aan op 23 nov.
Weekopdrachten
Deze week konden we de smaken zoet, zuur, zout en bitter proeven tijdens ons week
van de smaak. Volgende week zetten we in op kunst en zal elke leefgroep een andere
kunstvorm voorstellen. De week van 19 november staat in het teken van
kinderrechten (en plichten).
Herdenking op 11 nov
Op 11 nov neemt het midden lager deel aan het herdenkingsmoment op het kerkhof
van Kaster. Het wordt een korte ceremonie, waarbij de kinderen iets naar voor
brengen, bloemen worden aangebracht en de last post wordt geblazen. Iedereen
welkom om 10.30.
Turn T-shirts
Onze huidige T-shirts zijn niet langer te verkrijgen. Voorlopig hebben we nog een
voorraad, maar sommige maten zijn al uitgeput. Wie een kleinere maat wil inruilen
voor een grotere kan dit tot uitputting van onze voorraad voortaan gratis. Als onze
voorraad uitgeput is, zullen we dus nieuwe turn T-shirts moeten introduceren.
Naschoolse sportactiviteit op woe 14 nov : netbal voor 5 en 6
Het oudste lager kan op woe 14 nov deelnemen aan het netbaltornooi. Ze kregen
hiervoor reeds een uitnodiging. Juf Joke is de verantwoordelijke leerkracht.
Oudste lager: workshops Pakistan
Op ma 19 nov krijgt het oudste lager workshops over Pakistan binnen de klasuren.
De verkoop van pleisters voor deze organisatie door 5 en 6 is volledig vrijblijvend.
Kleuterzwemmen op di 20 nov
De kleuters gaan op di 20 nov zwemmen. Ze gaan met een grote bus en dit binnen
de lesuren.
Viesvuilland voor de kleuters op 21 nov
Op woe 21 nov komt Imog bij onze kleuters workshops geven rond afvalbeheer. Dit
gebeurt in de klas en tijdens de lesuren.

Schoolquiz op 24 nov
De inschrijvingen lopen ondertussen al vlot binnen. Wie er graag bij is kan nog
inschrijven via het mailadres van de school. Zie ook bijgevoegde flyer.
Proeven voor het lager
Net voor Sinterklaas zijn er in onze school proefjes voorzien (laatste proeven op di 4
dec). Aangezien we al veel weekproeven geven, kan dit minder uitgebreid zijn dan
gewoonlijk. Het rapport wordt meegegeven op 14 dec, zodat het oudercontact van 17
dec wat los staat van de resultaten, maar meer het kind zelf kan gaan. Verdere info
volgt nog!
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