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Weekopdrachten
Deze week zijn we 'recht op ons doel' afgestapt. Concreet wou dat zeggen dat we
telkens met een focus werkten en dat we allen samen het doel proberen te halen.
Netjes werken, deur dicht doen, zorg dragen voor mutsen en sjaals, .. zijn hier enkele
voorbeelden van. Volgende week 'kijken we uit onze doppen'. De klasleerkracht haalt
elke dag een wandplaat uit de klas weg. Wie weet wat er weg is en wat er op stond?
Een leuke manier om de wandplaten weer efficiënt te gebruiken.
L5/6 op bezoek naar middelbare school
Elk jaar bezoekt meester Bram een aantal middelbare scholen. Maandag 21 januari is
het de beurt aan het Heilig-Hartcollege. We worden opgepikt om 13u en zijn terug
(afhankelijk van het verkeer) rond 16u15. Kinderen die naar huis gaan eten, worden
dus al om 12u50 in de school verwacht.
Vlaamse kermis
Het jongste lager gaat op dinsdag 22 januari op bezoek in het Sint-Vincentiusinstituut
te Anzegem. Daar wacht hen een oer Vlaamse kermis op. De middelbare
schoolkinderen hebben hier al enkele weken rond gewerkt en wij mogen dit gaan
uittesten. We vertrekken met de lijnbus om 12u54 en zijn in de namiddag op tijd
terug. De kinderen, die naar huis gaan eten, worden al om 12u40 in de school
verwacht.
Startertjesdag
Op vrijdag 25 januari zet ons kleuterteam de deuren wagenwijd open voor peuters,
die kunnen starten op 1 februari of na de krokus-/paasvakantie. Ze hebben hiervoor
al een aparte uitnodiging gekregen. We kunnen enkel nog de ouders, die zich
aangemeld hebben op school, een uitnodiging bezorgen (met de privacy wetgeving).
Wie geïnteresseerde ouders kent, brengt hen dus best op de hoogte.
Lichtmisviering
Op zaterdag 26 januari is er een startviering voor de eerste communicanten en
naamopgave voor de vormelingen. Deze viering wordt opgeluisterd door het koor
J'Ansoldo. De kinderen die hun communie doen, hebben hiervoor al een uitnodiging
gekregen.
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Opbrengst warmste week
De verkoop van chocolaatjes bracht €202 op! Geld dat het CGG (Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg) Zuid-Oost-Vlaanderen zeker kan gebruiken voor het
aankopen van nieuw spelmateriaal. Dank u wel aan de vele kopers!
Bereiken van de leerkrachten
Vanaf vandaag is juf Leonie te bereiken op leonie@groenepoortje.be
Juf Lindsey kan je bereiken via wouter@groenepoortje.be
Of je kan natuurlijk ook binnenspringen in de klas.
Kleuterhappening
Op woensdag 23 januari kunnen onze oudste kleuters meedoen aan de
kleuterhappening. Meester Wouter is aanwezig. De kinderen kregen hiervoor reeds
een uitnodiging.
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