Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
22-03-19
Weekopdrachten : broederlijk delen (Pérere)
Deze week, maar ook volgende week willen we opruimen voor Pérere. Het
afvalprobleem in Bénin is een gigantisch probleem. Ophalen en verzamelen van afval
is er onbestaande, waardoor de straten bezaaid liggen met plastiek. Tegelijk willen
we ook sponsorlezen voor Pérere. Kinderen kunnen zich door ouders, grootouders,
.... laten sponsoren voor elk gelezen boek. Hiermee slaan we 2 vliegen in één klap :
sparen en lezen!
Terug uit Bénin
De reis naar pérere was best heftig en confronterend, maar tegelijk een onvergetelijke
ervaring, die ons terug met beide voeten op de grond brengt. We hopen o.a. met de
vastenactie en de steun van de gemeente te kunnen zorgen voor water (d.m.v.
regenputten), elektriciteit (d.m.v zonnepanelen) en internet (d.m.v. wifi) voor onze
partnerschool.
Een welgemeende dank aan alle leerkrachten, die de school draaiende hielden tijdens
deze week!
Paasrapport : geen puntenrapport
Het paasrapport zal voor de eerste keer geen puntenrapport zijn. Enerzijds vertelt
een puntenrapport ons weinig over de evolutie van het kind zelf en anderzijds is dit
voor kinderen, die het moeilijk hebben demotiverend. We beschouwen dit als een test
en bekijken tegen juni hoe we verder omgaan met het puntenrapport. Voor het
oudste lager zou het puntenrapport wel blijven bestaan.
Afsluiter : vrij 5 april
Het programma staat nog niet vast, maar je mag op vrijNM 5 april in elk geval terug
een afsluiter verwachten, waar je als ouder welkom bent.
Midden lager naar auteurslezing : di 26 maart
Op di 26 maart gaat het midden lager naar de auteruslezing van Kim Crabeels in de
bib van Anzegem. Ze gaan met de lijnbus. 's Morgens tijdig op school zijn is een
must!
Opvang vanaf 7.00
De gemeente vraagt ons te melden dat de opvang in Kaster start om 7.00. Voor wie
toch eerder opvang nodig heeft, helpen we een oplossing op maat te zoeken.
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