Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
18-10-19
Quiz op 23 november
De inschrijvingen voor de quiz lopen vlot binnen. Wie graag met een ploegje
deelneemt stuurt een mailtje naar de school. Voor de quiz zijn we nog op zoek naar
prijzen. Wie ongebruikte voorwerpen of boeken heeft, kan die kwijt op school.
Bedankt!
Verkeer aan de school
's Morgens en 's avonds kan het druk zijn aan de schoolpoort. Mogen we toch vragen
om correct te parkeren voor je de kinderen afzet of ophaalt en zeker geen opritten te
blokkeren. De parkeerstrook voor de school gebruiken we als kiss- and ride-zone, en
is dus enkel bedoeld voor kortparkeren. Bedankt!
School buiten de schooluren
De ruimte voor de school is openbaar speelterrein en mag dus ook na de schooluren
gebruikt worden. De speelplaatsen zijn evenwel niet toegankelijk na schooltijd. Deze
week werden camera's geplaatst zodat we bij schade en baldadigheden de oorzaak
kunnen achterhalen.
Opvangregeling
Vanaf 4 nov moet je je kind vooraf inschrijven als je kind naar de opvang wil. Dit
geldt enkel voor de gemeentelijke opvang en niet voor de studie (in handen van de
school). We beseffen dat dit voor veel ouders vervelend kan zijn en hebben vanuit de
school het voorstel gelanceerd om ook de opvang tot 16.45 met de school te
organiseren (zodat vooraf inschrijven pas noodzakelijk is 's morgens tot 8.15 en 's
avonds vanaf 16.45). Voorlopig hebben we hier nog geen antwoord op en blijft
inschrijven dus noodzakelijk.
LeerlingVolgSysteem (LVS)
Volgende week krijgen de kinderen van het lager een LVS-rapportje. Dit is een
woordelijk rapport waarop de evolutie van je kind wordt verwoord en vergeleken met
vorige resultaten. De LVS-proeven zijn ontworpen om sterktes en zwaktes van je
kind op te sporen. Hierop kunnen we onze zorg aanpassen.
Weekopdrachten
Na 2 leesweken gaan we volgende inzetten op doelgericht werken. Elke dag bepalen
we vooraf een doel dat we willen bereiken. Dit kan zowel over leerstof als over
sociale vaardigheden of netheid gaan. Achteraf bekijken we of we ons doel ook
behaalden.

Sterrenkijken op nacht van de duisternis : za 19 okt
Op za 19 okt organiseert Natuurpunt op onze school de nacht van de duisternis. Om
19.00 start er een korte wandeling; daarna wordt er op de grote speelplaats met
telescopen naar sterren gekeken. Hopelijk is het niet bewolkt . Iedereen welkom!
Toneel voor jongste kleuter : do 24 okt
Onze jongste kleuters gaan op doVM naar het toneel in de Mensinde. Ze gaan met de
bus tijdens de klasuren.
Midden lager: naar het bos op 24 okt
Het midden lager trekt naar Bassegembos op doNM 24 okt. Aangepaste kledij is een
must.
Naschoolse sportactiviteit : trefbal op woe 23 okt
Het midden lager kan deelnemen aan het jaarlijkse trefbaltornooi in de Stringe in
Vichte. Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Juf Marijke is de verantwoordelijke
leerkracht.
Halloween op 25 okt
Kinderen, die dat willen, mogen op 25 okt verkleed naar school komen. Maskers en
nepwapens worden echter niet toegestaan.
Conferentie : di 12 nov
Op di 12 nov is er geen school. De leerkrachten hebben hun pedagogische studiedag.
Vergeet niet in te schrijven in de gemeentelijke opvang, indien nodig.
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