Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
29-11-19
weekopdrachten
Na onze beertjesweek, waarbij we leerden focussen, willen we volgende week volop
genieten van samen spelen. In de week waarop Sint op bezoek komt, is dit zeker een
logische keuze.
Startviering vormelingen : za 30 nov om 17.00
Op za 30 nov worden de vormelingen verwacht om 17.00 in de kerk voor de
startviering. Iedereen welkom!
Laattijdige bestellingen klaaskoeken, pannenkoeken, speculoos
Laattijdige bestellingen kunnen in het weekend nog doorgegeven worden per mail
(info@groenepoortje.be). Het geld kan je maandag binnenbrengen bij de juf of
meester. Daarna moeten we de verkoop definitief stop zetten.
Levering klaas- en pannenkoeken, speculoos : do 5 dec
Op do 5 dec worden de klaaskoeken, pannenkoeken en speculoos geleverd. Het is de
bedoeling dat je kind nog dezelfde avond de pakketten verdeeld aan de kopers.
Bedankt voor jullie verkoopijver.
Sint op school: vrij 6 dec
Sint komt naar onze school op zijn feestdag, maar voor het zover is kregen we met de
hele school een opdracht van zwarte Piet. Sint vindt dat hij veel te veel op de
computer speelt en niet meer fit is. Daar willen we Piet zeker bij helpen.
Oudercontact : ma 16 dec van 16.00 tot 19.00
Op ma 16 dec is er oudercontact, zowel voor kleuter als lager. Je kan nu al je keuze
van tijdstip (tussen 16.00 en 17.00, tussen 17.00 en 18.00, van 18.00 tot 19.00)
doorgeven via het heen- en weerschrift of de agenda van je kind. We houden
rekening met broers of zussen bij het opstellen van de planning.
Mogen we vragen je strikt aan deze planning te houden. We voorzien 10 min per kind.
We hopen ook van harte dat gescheiden ouders samen naar het oudercontact van hun
kind komen, ook al is dit niet altijd evident.
Quiz : terugblik
We mogen terugblikken op een geslaagde editie van de 8ste schoolquiz. Een dikke
pluim voor Gino en An voor het opstellen van de gevarieerde quiz, voor Bram voor de
vlotte presentatie, de leerkrachten voor het verbeterwerk en het oudercomité voor de
algemene organisatie. Bedankt!
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