Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
25 - 01 - 2019
Weekopdrachten
Deze week 'keken we uit onze doppen'. De klasleerkracht haalde elke dag een
wandplaat uit de klas weg. Niet altijd evident om te weten wat er weg was. Volgende
week willen we het belang van (veel) water drinken in de verf zetten.
Lichtmisviering
Morgen is er startviering voor de eerste communicanten en naamopgave voor de
vormelingen. De kinderen die hun communie doen, hebben hiervoor al een uitnodiging
gekregen.
Stagiaires op school
Vanaf maandag zijn er een aantal stagiaires op onze school. Zowel in het kleuter, als
in alle lagere klassen zullen er juffen in spé langskomen. Het gaat over een
participerende stage, dat wil zeggen dat de klasleerkracht nog steeds de touwtjes in
handen heeft. Ook bij juf Marijke (zorg) komt er voor een lange tijd een stagiaire
meehelpen/overnemen. Bij haar gaat het over een eindstage.
Taarten gevraagd voor het schoolfeest
Net zoals vorig jaar willen we graag de ouders (of grootouders) van de kleuters
aanspreken voor het bakken van een of meerdere taarten. Graag een seintje in het
heen- en weermapje als je dit ziet zitten. De taarten breng je op het schoolfeest mee
(vanaf 13u30). Alvast bedankt!
Schoolfeest op 16 februari
Vandaag krijgt je kind een flyer en een affiche mee naar huis. Kaarten bestellen kan
vanaf maandag 28 januari. Geef je kind een envelop mee met de gewenste kaarten
en het geld. Je krijgt per kerende de kaarten meteen mee. Je kan hiervoor
onderstaande strook gebruiken of noteren op de envelop zelf.
-------------------------------------------------------------------------------------------inschrijvingsstrook schoolfeest:
naam: .......................................................... bestelt hierbij
- ............ all-in kaarten voor de namiddagvoorstelling aan €10 (€11)
- ............ ingangskaarten avondvoorstelling aan €3 (€4)
- ............ maaltijden volwassenen (+12j) aan €14 (€15)
- ............ maaltijden kinderen (-12j) aan €8 (€9)
- ............ maaltijd gezin aan €45 (€50)
prijzen tussen haakjes zijn vanaf 12 februari
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Klassen op uitstap:
Vlaamse kermis
Door een communicatiefout zijn we deze week niet naar de Vlaamse kermis
kunnen gaan. Het jongste lager gaat daarom op dinsdag 29 januari op bezoek
in het Sint-Vincentiusinstituut te Anzegem. 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.
Kronkelidoe
Op vrijdag 1 februari in de voormiddag mag het jongste lager alweer op stap.
Ze doen een sportactiviteit (kronkelidoe) in Anzegem. Ze gaan met de lijnbus.
Wees zeker tijdig op school!
bib L5/6
Nog op vrijdag gaat L5/6 naar de bib. Ze vertrekken om 12u50. Wie naar huis
gaat eten, zal dus om 12u45 terug op school moeten zijn.

Juf Nele
Juf Nele is sinds donderdag even uit door rugproblemen. De klas wordt in de
voormiddag helemaal overgenomen door meester Cies, in de namiddag door juf
Marijke/ meester Wouter.
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