Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
03-05-19
Eerste communie/lentefeest : za om 15.00 aan de kerk
Morgen is het de beurt aan de kinderen van het eerste leerjaar. Sommigen kozen
voor de Eerste Communie, anderen voor een lentefeest. Er is een gezamenlijke
afsluiter voorzien na de kerkdienst.
Weekopdrachten
Na de week van steenbok en havik, gaan we volgende week zaaien en planten. Het is
hoog tijd dat onze moestuintjes terug in ere hersteld worden.
Naschoolse sportactiviteit voor oudste lager: woe 8 mei
Op woe 8 mei kunnen onze oudsten deelnemen aan een voetbaltornooi. Meester
Bram en juf Leonie zijn de verantwoordelijke leerkrachten. De kinderen kregen
hiervoor ook een aparte uitnodiging.
Zwemmen op 10 mei
Aangezien meester Hannes nog ziek is, gaat het lager volgende week terug met de
hele groep zwemmen.
Ontbijtpakketten op 12 mei
Op moederdag zorgt het oudercomité terug voor lekkere ontbijtpakketten. We kijken
er al naar uit.
Dank
Voor de vele potjes oude, niet gebruikte keukenkruiden bij onze oudste kleuters!
Mei : plasticvrij
We willen onze kinderen bewust maken van de impact van plastic op ons milieu.
Daarom doen we graag mee aan "mei : plasticvrij". Wil daarom koekjes in een
koekjesdoos (naamtekenen aub!) meegeven ipv een plasticfolie en water in een
herbruikbare fles ipv wegwerpflesjes. Bedankt!
Technopolis on tour : ma 13 mei
Op maandag 13 mei nemen we deel aan "Technoplis on tour". De oudste kleuters
nemen de lijnbus al voor 9 u (tijdig op school!). Tegen 11 u is het de beurt aan het
1ste, 2de en 3de leerjaar, het 4de , 5de en 6de wordt verwacht tegen 13.30. De
activiteiten gaan door in zaal Ansold.
Het 1ste, 2de en 3de zal niet tijdig op school zijn voor het middageten. Graag een
picknick mee!

Sportdag op 16 mei
Normaal is er sportdag voorzien op 16 mei. Als meester Hannes echter nog niet
hersteld is, zullen we deze moeten verplaatsen. Verdere info volgt!
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