Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
20-09-19
Kaster kermis
De eetkaarten voor Kaster kermis zijn nog tem maandag 23 sept aan de goedkoopste
prijs. Vanaf dinsdag 24 sept worden ze duurder. Snel inschrijven is de boodschap.
Grootouderfeest op Kaster kermis
De grootouders van de kleuters en het jongste lager krijgen nog een uitnodiging
hiervoor mee. Als grootouder krijg je dan per kerende een VIP-kaart.
Taarten
Voor Kaster kermis willen we terug taarten verkopen. Wie het ziet zitten om een taart
te bakken, geeft dit zo snel mogelijk door via het heen- en weer schrift of de agenda
van je kind. Je mag de taart meebrengen op het feest zelf. Alle taartbakkers willen
we nu al bedanken.
Weekopdrachten
Na onze strap- en fluoweek (milieuvriendelijk en veilig naar school) zetten we
volgende week in op begroeting. Je klasgenoten en leerkracht begroeten met een
handdruk, een high-five, een vuistje .. is een teken van respect voor elkaar.
Schoolreis kleuter en jongste lager : 10 okt
De schoolreis voor de kleuters en het jongste lager gaat door met de bus naar de
Sierk in de Haan. We verzamelen om 8.15 en zullen terug zijn tussen 16.00 en 16.30
(afhankelijk van de verkeersdrukte).
Schoolreis midden en oudste lager : 10 okt
Ook het midden en oudste lager vertrekt op 10 okt op schoolreis. Ze gaan met de
trein vanuit Waregem, omdat we op die manier overstappen vermijden. De trein
vertrekt reeds om 8.08 in Waregem. Wie zijn kind niet naar Waregem kan brengen,
geeft een seintje aan de klasleerkracht. Dan zorgen wij voor vervoer van Kaster naar
Waregem. Aan de achterkant van het station van Waregem voorzien we opvang
vanaf 7.45.
We zijn terug om 17.52 aan het station van Waregem. Hou rekening met de
verkeersdrukte naar Waregem (ring van Waregem is onderbroken ter hoogte van het
voetbalstadion) als je jouw kind naar Waregem brengt. Ook carpoolen is een optie.
Info over het programma in Antwerpen volgt later.
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