Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
26-04-19
Vormsel: za 27 april om 15.00
Voor onze vormelingen is het morgen hun grote dag. Iedereen welkom om 15.00 in
de kerk van Kaster om deze dag met hen te vieren.
Weekopdrachten
Na onze buitenspeelweek zetten we volgende week weer 2 dieren uit de Axenroos in
de kijker. De havik durft voor zijn mening uit te komen, maar moet wel opletten dat
hij niemand kwetst. De steenbok durft nee te zeggen, maar kan ook wel koppig zijn.
Uitstap oudste lager naar Aquafin Oudenaarde
Op ma 29 april gaat het oudste lager op bedrijfsbezoek bij Aquafin. Ze vertrekken
reeds om 13.00 (tijdig op school aub) en proberen terug te zijn tegen 16.00.
Woensdag 1 mei : vrije dag
Uiteraard is er op woensdag 1 mei geen school.
Meester Hannes afwezig
Meester Hannes is een aantal weken out door ziekte. Hij wordt (deels) vervangen
door juf Annemie)
Techniekles in midden lager: vrijNM 3 mei
Op vrijdagnamiddag 3 mei is er terug techniekles in het midden lager. Een paar
helpende handen is hierbij een enorme meerwaarde. Wie dit ziet zitten, spreekt af
met meester Cies.
Gezocht : overschotten keukenkruiden voor meester Wouter
Binnenkort wordt er geknutseld met overschotten keukenkruiden in de klas van
meester Wouter. Wie vervallen of niet gebruikte potjes keukenkruiden heeft staan,
weet meteen waar je deze kwijt kan. Bedankt om je kruidenrekje aan grondige
inspectie te onderwerpen.
Eerste communie/lentefeest op za 4 mei
Volgende zaterdag is er weeral feest. Op 4 mei is er om 15.00 Eerste Communie.
Nieuw dit jaar is de combinatie met het lentefeest met een gezamenlijke start en
afsluiter na de dienst aan de kerk. Iedereen welkom!
Speeltoestel
Er werd een nieuw speeltoestel besteld door het oudercomité in vervanging van de
trein, die toch stilaan aan vervanging toe is. De locomotief zal hergebruikt worden in

de kleuterhoek. Wie interesse heeft in één van de wagons, geeft een seintje aan de
school. Het nieuwe speeltoestel wordt geplaatst in de eerste weken van de vakantie.
Bedankt aan het oudercomité voor de sponsoring.
Polyvalente ruimte (naast speelheuvel)
De polyvalente ruimte is zo goed als af. Er werd een nieuwe vloer gelegd, De
lambrisering werd vervangen, het plafond geïsoleerd en de elektriciteit vernieuwd.
Hierin komt al zeker een stekje als zorglokaal, maar deze ruimte is vooral bedoeld als
extra ruimte voor klasactiviteiten (dans, knutselen,...). We zijn alleszins heel blij met
de extra ruimte.
Jongste lager
Na de paasvakantie startte juf Leonie (die we al kennen als co-teacher bij meester
Bram) fulltime in het jongste lager. Juf Joke kwam bij de oudsten terug na haar
bevallingsrust. Welkom terug, juf Leonie en juf Joke.
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