Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
27-09-19
Kaster kermis : zo 29 sept
We zijn er klaar voor. Het weer zal ons vermoedelijk deze keer niet mee zitten, maar
we maken ons sterk dat alles kan doorgaan. Bij slecht weer gaat de rommelmarkt in
de zaal door. Voor de geutelingen kunnen we terecht in de refter van de school. Tot
zondag!
Grootouderfeest : zo 29 sept om 14.00
De kleuters en het jongste lager mogen om 14.00 schitteren op het podium voor hun
grootouders. Ouders of sympathisanten zijn ook welkom, maar enkel de grootouders
krijgen een VIP-kaart. Ze verzamelen bij hun juf of meester om 13.30. Mogen we
vragen dat deze kinderen gegeten hebben tegen 13.30? Bedankt!
Weekopdrachten
Na onze week van begroeting, zetten we volgende week 2 dieren uit onze Axenroos in
de kijker. De poes is heel lief en dankbaar, maar moet wel opletten dat ze niet lui
wordt. De bever is een harde werker, maar laat soms wel eens van zich profiteren.
Kleuterzwemmen: di 1 okt
Op di 1 okt gaan onze kleuters zwemmen. De bus vertrekt aan de school reeds om
12.45. Tijdig in school zijn is dus heel belangrijk.
Vrije dag op 7 okt
Op ma 7 okt is er een vrije dag voorzien. De gemeentelijke opvang de Schildpad is
open, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
Medisch toezicht op school voor 1ste leerjaar en 5de leerjaar : di 8 okt
Op di 8 okt is er medisch toezicht voor het 1ste leerjaar en het 5de leerjaar. Dit gaat
door op school.
Startertjesdag 11 okt
Voor peuters, die binnenkort kunnen starten zet juf Lynn op vrij 11 okt de deuren van
haar klas open. Zo kan je zien hoe er met de kleuters gewerkt wordt. Zeg het door!
Taarten voor Kaster kermis
We zijn nog op zoek naar taartenbakkers voor Kaster kermis. Wie dit ziet zitten, mag
de taart gewoon meebrengen op Kaster kermis. Plateaus best naamtekenen (of
meteen terug meenemen)
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