Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
17-05-19
Volgende week geen nieuwsbrief
Na volgende week is het maar 2 dagen school (woensdag 29 mei : conferentie!) en zal
er dus geen nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief is voorzien op 9 juni.
Subsidies voor renovatie speeltuin
We hebben de subsidie van de overheid om de tuin voor de school te verrijken
binnengehaald. Met bijna 14000 euro komt er een boomhut, wordt de zandbak
vernieuwd en komt een speelheuvel en buitenkeuken. Een speciale dank aan Katrijn,
die dit project trok. Tegelijk denken we ook na om regenwaterputten te installeren,
zodat onze toiletten geen drinkbaar water meer verspillen. Wordt vervolgd!
Klimaatwandelring
Zondag gaat de klimaatwandelring door. Om 14.00 gezamenlijke start aan zaal
Ansold voor een wandeling (met tussenstop) van een 6-tal km. Gezien het effect dat
een ring rond Anzegem zou hebben op klimaat, landschap, dorpsleven,
verkeersveiligheid en het bijkomend (zwaar) verkeer in Kaster is deze wandeling
warm aanbevolen!
Weekopdrachten
Deze week keken we uit onze doppen (wandplaten wegnemen), waardoor de kinderen
weer alerter zijn voor de didactische wandplaten in de klas. Volgende week (en ook
de korte week van Hemelvaart) gaan we het zwerfvuil te lijf in onze school en in de
omgeving. Dit past ook heel goed in de actie : mei= plastiekvrij!
Startertjesdag voor peuters en ouders : vrijdag 24 mei
Het kleuterteam zet op vrij 24 mei terug de deuren wijd open voor peuters en hun
ouders. Zo kunnen geïnteresseerde ouders de werking in onze kleuterklassen van
nabij volgen. Kom en zie!
Sportdag
We blikken terug op een heel gevarieerde en geslaagde sportdag in en rond de school
(kleuter) en in Tiegembos (lager). Bedankt aan meester Hannes voor de vlekkeloze
organisatie.
Ontbijtpakketten
Meer dan 1200 ontbijtpakketten werden zondag geleverd in de brede omgeving.
Bedankt aan het oudercomité voor de mooie pakketten en de schitterende organisatie.

Vakantiebingel tegen vrij 24/05 aub.
Vorige week kregen de kinderen (vanaf 3de kleuter) het aanbod van vakantiebingel
mee. Wie daarvoor geïnteresseerd is, geeft de invulstrook af aan de klasleerkracht.
De betaling gebeurt via de schoolfactuur van mei.
Midden lager naar de bib : ma 27 mei
Het midden lager gaat op ma 27 mei naar de bib (ipv vrij 17 mei) voor een
rondleiding in de bib. Ze gaan met de lijnbus en zullen 's middags pas om 12.05 terug
op school zijn.
foto's Vormsel
De Vormelingen kregen een brief mee ivm de foto's van het Vormsel. Als er interesse
is graag de invulstrook tegen vrij 24 mei meebrengen aub!
Schoolfotograaf : di 28 mei
Op di 28 mei komt de schoolfotograaf langs. Naast klasfoto's worden ook individuele
foto's en foto's met broer of zus genomen. De foto's zullen dit jaar met kleurige
achtergrond genomen worden (en dus niet geschikt voor pasfoto's), tenzij je aan de
klasleerkracht laat weten dat je liever pasfoto's (witte achtergrond, ernstige blik) wil.
Je krijgt de foto's achteraf mee naar huis. Pas dan beslis je of je de foto's al of niet
wil houden.
Conferentie en werkdag : 29 mei
Op woe 29 mei is er geen school. In de voormiddag is er conferentie (geen school
voor de kinderen) voor de leerkrachten, in de namiddag is er werknamiddag. Wie
graag een handje toesteekt is zeker welkom!
Opendeurdag/ dankviering 1 juni
Op za 1 juni is er vanuit de parochie een dankviering voorzien voor de eerste
Communicanten en de Vormelingen, maar uiteraard is iedereen welkom om 17.00 in
de kerk. Na deze dankviering zet de school haar deuren open van 18.30 tot 21.00.
Net zoals de vorige jaren is inschrijven enkel nog mogelijk in het kleuter (Kinderen uit
Kaster kunnen wel nog ingeschreven worden in het lager). We zetten alvast een
drankje en een hapje klaar!
Voorstelling kunstacademie in K 3 en l 1-2
Een aantal lesgevers uit de kunstacademie komen hun werking voorstellen op
maandag 3 juni. Dit gebeurt tijdens de klasuren.
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