Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
13-09-19
Weekopdrachten
Deze week stond in het teken van respect. Respect voor materiaal, maar vooral voor
elkaar, ook al heeft de andere een andere mening. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Volgende week zetten we in op milieuvriendelijk (te voet, met de fiets of carpoolend)
en veilig (fluohesje, fietshelm,...) naar school komen. Op vrijdag is het nationale
strapdag (stappen-trappen).
Kaster kermis : zo 29 sept
Vandaag krijgt je kind een flyer mee. Het belooft in elk geval een drukke dag te
worden: kinderrommelmarkt en aperitief, uitgebreide barbecue, fotozoektocht,
grootouderfeest en geutelingenbak. Kaarten zijn vanaf maandag te verkrijgen. Geef
het geld cash mee met je kind en je krijgt per kerende de kaarten mee.
Nieuwsbrieven
Vanaf dit schooljaar worden nieuwsbrieven enkel digitaal verstuurd. De mogelijkheid
om ze ook op papier te verkrijgen, vervalt. Bedankt voor jullie begrip.
Schoolreis : 10 oktober
Op do 10 oktober trekken we op schoolreis. De precieze invulling staat nog niet
helemaal vast, maar het kleuter en jongste lager trekken met de bus naar de Sierk in
De Haan. Het midden en oudste lager gaan met de trein naar Antwerpen. We zullen
vermoedelijk de trein nemen in Waregem om overstappen zoveel mogelijk te
vermijden. Meer info volgt!
Vredesvuur Tiegembos : za 21 sept
Op 21 sept is het Vlaamse vredesweek. In Tiegembos is er op 21 sept om 18.00
"Vredesvuur" gepland, ism Karibu. Meer info vind je op karibuanzegem@outlook.com
Foto's eerste schooldag
Op de eerste schooldag werd door het oudercomité foto's genomen. Die werden
dubbel afgedrukt. Eentje hangt er uit aan het raam van de kleuterklas. later komen
die in de trotsdoos. De andere krijgt je kind vandaag mee. Bedankt voor de attentie,
oudercomité!
Dag van de sportclub : woe 18 sept
Op woe 18 sept is het dag van de sportclub. Op die dag mag je kind met de
sportoutfit van zijn/haar sportclub naar school komen.
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