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Dikke truiendag
Volgende week dinsdag 12 februari is het dikke truiendag. Onze school doet hier ook
aan mee. We zetten de verwarming die dag een gevoelig aantal graden lager of zetten
hem helemaal uit. De kinderen doen dus best een dikke trui aan of nemen iets
(dekentje, ..) mee om hen warm te houden.
Schoolfeest
Ondertussen zijn we druk aan het repeteren voor het schoolfeest. Ook nog even
melden dat je maandag nog kaarten kunt kopen aan de verminderde prijzen.
Meester Stijn
Meester Stijn was deze week en ook volgende week afwezig. De klas werd en wordt
overgenomen door meester Wouter.
Speelheuvel
De speelheuvel is voor een drietal weken gesloten. Na de krokusvakantie kunnen de
kinderen er weer naar hartenlust ravotten.
Huiswerk: 10 minuten per leerjaar
We willen nog eens onze afspraak herhalen dat kinderen nooit langer dan 10 minuten
per leerjaar (1ste leerjaar: 10min, 2de leerjaar: 20min, ...) aan hun huistaak moeten
werken. Het is geen enkel probleem als ze hun huiswerk binnen deze vooropgestelde
tijd niet af krijgen. Met een handtekening of een woordje uitleg van de ouders, weet
de leerkracht voldoende.
Gevraagd: (yoghurt of boter)potjes voor verfactiviteiten
Onze voorraad potjes is ondertussen flink geslonken. We verzamelen dus weer
(uitgewassen) potjes voor verf. Je mag deze afgeven aan juf Lynn.
Klassen op uitstap:
Kleuterzwemmen
De kleuters gaan op dinsdagnamiddag 12 februari gaan zwemmen. Ze gaan
met de grote bus en dit binnen de lesuren.
Bezoekdag middelbare scholen
Elk jaar bezoekt meester Bram een aantal middelbare scholen. Vrijdag 15/02 is
het de beurt aan het VTI te Waregem in de voormiddag en in de namiddag
'tvier te Kortrijk. De leerlingen kregen gisteren een brief hierover.
leefschool Groene Poortje

www. groenepoortje.be

Bezoek aan het rusthuis
Op maandag 18/02, gaan de kinderen van L3/4 op bezoek naar het WZC De
Meers te Waregem. Dit doen we met de lijnbus. Hou er rekening mee dat we
iets na 16u terug zijn op school.
Cultuurvoorstelling L5/6
Op dinsdagvoormiddag 19/02 is er een toneelvoorstelling gepland voor het 5de
en 6de leerjaar in de Stringe. Busvervoer wordt door de gemeente
georganiseerd.
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