Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
4-10-19
Geen nieuwsbrief op vrijdag 11 okt
Volgende week is het een korte week. Maandag 7 okt is het onze schoolvrije dag en
op donderdag 10 okt gaan we met z'n allen op schoolreis. Er zal dan ook geen
nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief komt er aan op 18 okt.
Kaster kermis
We blikken terug op een drukke Kaster kermis, die ondanks een paar
schoonheidsfoutjes toch vrij vlot verliep. Bedankt aan alle aanwezigen, aan alle
helpers en aan de leerkrachten voor het mooie grootouderfeest.
Weekopdrachten
Deze week zetten we de poes en de bever in de kijker. Op vrijdag stelden de
verschillende klassen hun versje over deze dieren aan elkaar voor. De volgende 2
weken zetten we in op lezen.
Medisch schooltoezicht voor 1ste leerjaar en 5 de leerjaar op di 8 okt
Op di 8 okt komt het CLB naar onze school voor het medisch toezicht voor 1ste en
5de leerjaar. De ouders vulden hiervoor reeds de vragenlijst vanuit het CLB voor in.
Toneel voor midden lager : di 8 okt
Op di 8 okt gaat het midden lager naar het toneel in de Stringe. Dit gebeurt binnen
de schoolmuren met een bus.
Bezoek op woe 9 okt
Op woe 9 okt komt een school uit Snellegem bij ons op bezoek om onze manier van
werken te ontdekken.
Schoolreis : do 10 okt
Jullie kinderen kregen hiervoor reeds een aparte brief mee met de praktische
afspraken. Belangrijk voor het kleuter en het jongste lager is alleszins dat ze op
school verwacht worden tegen 8.15, zodat de bus tijdig kan vertrekken. Ze zijn terug
tussen 16.00 en 16.30.
Voor het midden en oudste lager is het belangrijk dat ze tegen 8.00 (opvang in station
Waregem vanaf 7.45) in het station van Waregem verzamelen. Probeer af te spreken
om te carpoolen. Wie geen oplossing vindt, geeft een seintje aan de klasleerkracht.
Dan zorgen wij voor vervoer naar Waregem. We zijn terug om 17.52 in Waregem.

Startertjesdag op vrij 11 okt
Op vrij 11 okt zet ons kleuterteam zijn deuren open voor peuters en hun ouders. Met
de wet op de privacy kunnen we enkel de ingeschreven kleuters een uitnodiging
bezorgen , maar uiteraard is iedereen welkom.
Toneel voor jongste lager : do 17 okt
Op do 17 okt gaat het jongste lager naar het toneel in de Stringe. Ze gaan binnen de
schooluren met de bus.
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