Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
8-11-19
Volgende week geen nieuwsbrief
Volgende week wordt een korte week. Op ma 11 nov is er uiteraard geen school en
op 12 nov hebben we conferentie (geen school voor de kinderen). Daarom voorzien
we volgende week geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief komt er aan op 22
nov.
Wapenstilstand: 11 nov (10.45)
Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt het midden lager een korte herdenking aan de
slachtoffers van WO I op het kerkhof van Kaster. Iedereen welkom.
Meester Geert op 3-daagse
Volgende week is meester Geert niet aanwezig op woe, do en vrij. Samen met alle
Anzegemse directies en de directies van de nieuwe scholengemeenschap Kadanz (oa
Deerlijk) gaan we op 3-daagse bijscholing en werkuitstap. Meester Bram neemt
ondertussen de honneurs waar.
Weekopdrachten: week van de smaak
Ook volgende (korte) week houden we onze week van de smaak nog even aan. De
week van 18 nov is het onze voorleesweek. Ouders of grootouders, die dit wensen
kunnen in de klas van hun (klein)kind een verhaal komen voorlezen het laatste
kwartier van elke schooldag. Graag een seintje aan de juf of meester als je dit ziet
zitten.
Mandalaklas: vanaf vrij 8 nov
Omdat we al onze lesuren dit jaar in de grote klas van midden lager investeerden,
bleven er geen uren mandalaklas (waarbij kinderen hun klaswerk in een kleine groep
met ind begeleiding kunnen maken) meer over. Omdat we dit toch belangrijk
vonden, zochten we een oplossing. Juf Ann zal op ma, di en vrij van 9.45 tot 11.00
de mandalaklas op zich nemen.
Proefjes voor lager
Net voor sinterklaas voorzien we elk jaar proefjes in het lager. De laatste proevendag
is voorzien op do 5 dec. Je krijgt van de leerkracht per klas een exacte planning mee.
Naschoolse sportactiviteit : netbal voor oudste lager
Het oudste lager kan op woe 13 nov deelnemen aan het netbaltornooi in de sporthal
van Anzegem. Ze kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Meester Bram is de
verantwoordelijke leerkracht.

Kleuterzwemmen : do 19 nov
Op do 19 nov gaan onze kleuters terug zwemmen. Ze vertrekken reeds om 12.45
met de bus. Graag tijdig op school aub!
Oudste lager naar Vlaams parlement : do 19 nov
Op do 19 nov gaat het oudste lager naar het Vlaams parlement. Ze worden er oa
rondgeleid door Jeremie Van Eeckhout, ouder op onze school. Ze vertrekken met de
trein van station Anzegem om 9.07 en zullen terug zijn om 17.21.
Quiz op 23 nov
Wie nog wil deelnemen aan de quiz, schrijft best zo snel mogelijk in via
info@groenepoortje.be.
Voor- en naschoolse opvang
We begrijpen zeker de commotie rond het vooraf inschrijven in de ochtend- en
avondopvang. Aangezien dit in handen van de gemeente ligt, kunnen we hier
momenteel weinig aan doen. We staan echter wel open om de opvang terug binnen
de school te organiseren als dit haalbaar zou zijn. Om dit te kunnen overwegen zijn
we op zoek naar medewerkers. Conny en Tilly zijn sowieso verbonden aan de school,
maar daarnaast hebben we zeker nog iemand nodig die op ma, di, do en vrij
naschools minimaal 1.5 u bereid is, samen met Conny de opvang te verzorgen en een
aantal mensen, die sporadisch (bvb bij ziekte) kunnen invallen. Ze kunnen daarvoor
rekenen op een vrijwilligersvergoeding (belastingsvrij) van 10 euro per uur. Wie dit
ziet zitten, geeft een seintje aan de school. Bedankt!
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