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Jongste lager
Meester Stijn werkt niet meer op onze school. Hij wordt voorlopig vervangen door juf
Katrien (die terug een maand fulltime werkt) en meester Wouter. In het kleuter zal
juf Ann het kleuterteam versterken.
LVS-rapporten
Vandaag krijgen de kinderen uit het lager het LVS-rapport mee. Voor de kinderen uit
het 2de leerjaar zal dit pas na de krokusvakantie zijn. Bedankt voor het begrip.
Krokusvakantie
We wensen alle kinderen en de leerkrachten een fijne krokusvakantie toe.
Péréré : meester Cies en meester Geert
In de week na de vakantie trekken meester Cies en meester Geert naar Bénin voor
een uitwisselingsprogramma. In 2020 komen een aantal leerkrachten uit Bénin naar
onze school. We hopen dat het een boeiende ervaring wordt. Juf Nele zal die week
het 3de en 4de voor haar rekening nemen.
Meester Bram zal de leiding van de school ondertussen wat op zich nemen. Dringende
mailtjes stuur je tijdens deze week best naar bram@groenepoortje.be.
Er zal geen nieuwsbrief zijn op 15 maart. De volgende mag je verwachten op 22
maart.
Ontbijtpakketten van het oudercomité : 12 mei
in de schooltas van je kind vind je ook een flyer voor de ontbijtpakketten van het
oudercomité. Iedereen weet ondertussen dat dit een geweldige aanrader is.
Werken tijdens de vakantie
In de krokusvakantie wordt er weer gewerkt aan onze polyvalente ruimt (tussen refter
en speelheuvel). We naderen de eindmeet!
Medisch onderzoek voor 2de kleuter: di 12 ma
Op di 12 maart is er medisch onderzoek voor het 2de kleuter gepland. Dit gebeurt op
school.
Oudercontact 6de leerjaar
Op ma 18 maart kunnen de ouders van de kinderen uit het 6de op oudercontact
komen bij meester Bram ivm de studiekeuze voor volgend schooljaar. Ze kregen
hiervoor reeds een aparte uitnodiging.

Naschoolse sportactiviteit: atletiek voor midden lager: woe 20 maart
op woe 20 maart kunnen de kinderen van het 3de en 4de deelnemen aan de
buitenschoolse sportactiviteit "atletiek". Ze krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Juf
Loes is de leerkracht ter plaatse.
Weekopdrachten
Deze week steunden we de acties rond Stip it. We gaan voor een pestvrije school!
Na de vakantie worden 2 Axendieren in de kijker geplaatst. De Leeuw is een goede
leider, maar moet wel opletten dat hij niet te bazig wordt. De kameel is een goede
volger maar soms kan hij te slaafs zijn.
In de week van 18 maart zetten we de trotsdozen in de kijker.
Broederlijk delen: Péréré
Na de krokusvakantie doen we zoals gewoonlijk een actie voor de derde wereld. Het
is niet meer dan logisch dat de actie dit jaar voor onze partnerschool in Péréré wordt
gehouden. Er komt terug een geldtapijt (munten vanaf 10 cent), die we zo snel
mogelijk vol willen krijgen. Werkjes thuis, leesbeurten, te voet of met de fiets naar
school, geen snoep of frisdrank ..... zijn maar enkele ideeën hoe kinderen geld
kunnen sparen voor Péréré. We sluiten de actie af op vrijdag 5 april met een sober
maal.
Pyamadag op vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er pyamadag. We denken dan aan kinderen, die langdurig ziek
zijn en hierdoor niet naar school komen. Wie dit wil mag op vrij 15 ma naar school
komen in pyama.
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