Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
10-05-19
Technoplis on tour : ma 13 mei
Maandag gaan alle oudste kleuters en alle kinderen van het lager naar een
techniekshow in zaal Ansold. Voor de kleuters is er een show rond spelen met lucht,
voor het 1ste, 2de en 3de gaat de show over spelen met gassen. Voor het 4de, 5de
en 6de gaat het over spelen met druk.
Ze gaan met de lijnbus. De kleuters nemen de bus reeds om 8.50 (tijdig op school!),
het 1ste, 2de en 3de vertrekt een uurtje later, maar zal 's middags niet tijdig op
school zijn. Ze brengen dan ook hun picknick mee. De oudsten (vanaf 4de leerjaar)
vertrekken rond 12.50 (tijdig op school!)
Naschoolse sportactiviteit avonturenparcours: woe 15 mei
Alle kinderen van het lager kunnen woensdag deelnemen aan de naschoolse
sportactiviteit : avonturenparcours. Ze kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging.
Juf Marijke en meester Hannes zijn aanwezig.
Flyer Anzegemse klimaatmars
Op zo 19 mei gaat er ook in Anzegem een klimaatmars door. Met de geplande ringweg
is dit actueler dan ooit. Als school willen we dit initiatief zeker steunen. De zorg voor
ons klimaat, de verkeersveiligheid en het landschap voor onze kinderen vinden we
heel belangrijk. Voor Kaster (waar geen aanpassingen aan de wegen voorzien zijn)
zou deze ringweg trouwens heel wat extra verkeer aantrekken.
Zomerbingel
Er bestaan heel wat vakantieblaadjes op de markt. We bieden er via school slechts 1
aan : Zomerbingel. Dit kan op papier, via een app of een combinatie van beide.
Zomerbingel bestaat vanaf de derde kleuterklas. Koop dit echter alleen als je ook
weet dat je kind dit ook zal doen. Absoluut vrijblijvend dus!
Foto's eerste communie
Juf Ann nam tijdens de viering heel wat foto's. Binnenkort zal je de DVD kunnen
aankopen voor 10 euro. De foto's op het einde van de viering, samen met de
kinderen, die kozen voor het lentefeest, zullen je (kosteloos) per mail worden
opgestuurd.
Sportdag: meester Hannes
Volgende week is onze sportdag voorzien. Als alles goed gaat, is meester Hannes dan
terug, al moet hij vandaag nog op controle bij de dokter. We gaan ervan uit dat de
sportdag donderdag doorgaat, tenzij we deze door verlenging van het ziekteverlof van

meester Hannes moeten verplaatsen. De planning van de sportdag vind je op een
aparte brief.
Midden lager naar de bib: vrij 17 mei
Op vrijNM 17 mei gaat het midden lager naar de bib. Ze krijgen er ook een
uitgebreide rondleiding, waardoor ze reeds vertrekken om 12.50 en pas terug zijn om
15.10.
Proficiat aan alle moeders
Zondag is het moederdag. We willen alle moeders een fantastische dag toewensen.
Geniet ook van het ontbijtpakket van het oudercomité!
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