Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
6-9-2019
Weekopdrachten
Deze week stond in het teken van Welkom. We hopen dan ook dat iedereen een
goede start heeft genomen en zich vlug mag thuis voelen. Ook kregen de jongsten
uit elke leefgroep een peter/meter uit de oudere groep. Volgende week hebben we
het over respect. Respect voor materiaal en voor elkaar vinden we heel belangrijk.
Turn T-shirts
We willen nog even herhalen dat turn T-shirts gratis geruild kunnen worden voor een
groter model. We hebben vooral nood aan kleine T-shirts (voor jongste lager).
Kom op tegen kanker : vrij dag 13/09
Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt juf Nele om vrij 13 sept na schooltijd azalea's aan
7 euro voor "Kom op tegen kanker".
Fruitdagen: di en woensdag
Op onze school eten we op dinsdag en op woensdag enkel fruit (of groenten) als
tussendoortje. Op dinsdagnamiddag wordt er een stuk fruit aangeboden door de
school. Voor 8 euro krijgt je kind een heel schooljaar lang elke dinsdag fruit of
groenten aangeboden. Je vindt dit bedrag op de schoolrekening van sept. Dit is in
principe niet verplicht, maar toch sterk aan te raden. 8 euro dekt uiteraard de
kostprijs niet en is enkel mogelijk door subsidies.
Infoavond: dinsdag 10 sept
De infoavond werd reeds door de klasleerkrachten meegedeeld. We verwachten jullie
op di 10 sept :
* 18.45 : oudste kleuter (specifiek naar eerste leerjaar toe)
* 19.00 : alle kleuters en oudste lager
* 19.45 : midden lager
* 20.30 : jongste lager
Op deze infoavond wordt de klaswerking voorgesteld. Hartelijk welkom!
Maaltijden doorgeven
De maaltijden voor de komende week worden steeds op vrijdag doorgegeven. Je
vindt de menu (en de allergieën) op onze website.
Kaster kermis : zo 29 sept
Volgende week krijgt je kind een flyer en een affiche mee, maar we willen nu al een
tip van de sluier oplichten. Vanaf 11.00 is er kinderrommelmarkt en aperitief. Graag
al een seintje naar juf of meester als je graag aan de rommelmarkt deelneemt. Vanaf
12.30 kan je aanschuiven voor de BBQ. om 14.00 is er grootouderfeest met een

optreden van de kleuters en het jongste lager. Wie niet naar het optreden gaat
kijken, kan deelnemen aan de fotozoektocht of gezellig keuvelen in de kleine zaal.
Eetkaarten zullen beschikbaar zijn vanaf 16 september.
Onderleggers Kaster kermis
Ook dit jaar maken we onderleggers met advertenties ter gelegenheid van Kaster
kermis. Er zijn advertenties van 35 euro, 60 euro en 100 euro. Stuur een mailtje
naar de school, als je hier interesse voor hebt.
Koortje
Dit jaar kan Charline jammer genoeg geen tijd meer vrij maken voor het leiden van
een schoolkoortje. We zullen dit jaar dan ook geen schoolkoortje kunnen inrichten.
Bedankt, Charline, voor jouw jaren als koorleidster.
Afwezigheden
Vanaf het lager moeten afwezigheden steeds gestaafd worden met een ziektebriefje.
Tot 4 keer per jaar kan dit met een briefje van de ouders. Je vindt een
voorbeeldbriefje op onze website.
Abonnementen
Je kind krijgt de kans om zich te abonneren op een tijdschrift via de school. Je kreeg
hiervoor reeds een voorbeeldexemplaar met de prijzen mee. Dit is absoluut
vrijblijvend. Koop dit alleen als je kind er ook echt in werkt. We werken enkel met
jaarabonnementen. Wie zo'n abonnement neemt, geeft de invulstrook aan zijn
leerkracht. Je vindt de afrekening op de schoolrekening van september. Op vrij 13
sept sluiten we de abonnementen af.
Brief oudercomité
Je vindt ook een brief van het oudercomité, waar ze hun werking voorstellen. Je kan
je ook opgeven bij "helpende handen", als je het ziet zitten om eenmalig mee te
werken. Graag het strookje terug mee naar school.
Franse juf
Vorig jaar was juf Goedele al onze Franse juf in het kleuter. Dit jaar breiden we dit uit
naar het jongste en midden lager. Juf Goedele zal dus ook in deze klassen langs
komen om op een speelse manier de kinderen vertrouwd te maken met de Franse
taal. Zeker een meerwaarde.
Mandalaklas
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen uit het lager een uurtje per
dag naar de mandalaklas. Hier maken ze hun klastaken af in een klein groepje.
Sommige kinderen kunnen hier beter en geconcentreerder werken.
Nieuwsbrief per mail
De mailadressen werden nog niet geupdated. Voorlopig werken we dus nog met het
mailbestand van vorig jaar. Vanaf volgende week zou dit in orde moeten zijn.

