Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
6-12-19
Laatste nieuwsbrief
Volgende week is er geen nieuwsbrief voorzien. Voor de kerstvakantie krijgt je kind
een kerstkrantje mee naar huis.
Weekopdrachten
Deze week zetten we in op spelen. Samen spelen is niet altijd makkelijk en ruzies
horen er soms bij. Volgende week zetten we 2 dieren uit onze axenroos in de kijker.
De uil kan heel goed geheimen bewaren, maar kan wel hooghartig overkomen. De
schildpad durft hulp vragen en haar ongelijk toegeven, maar moet dan weer opletten
dat ze niet te onderdanig wordt.
Klaas- en pannenkoeken, speculoos
We hopen alleszins dat alle bestelde klaas- en pannenkoeken en de speculoos correct
aangekomen zijn. Bedankt voor de steun. Met de opbrengst plannen we een
uitbreiding van het keukentje, zodat de refter en de keuken rechtstreeks met elkaar
verbonden zijn en overwegen we de aankoop van een industriële vaatwas.
Sint op school
Vandaag brachten Sint en Piet bezoek aan onze school. Ze brachten niet alleen
snoepzakjes en speelgoed in elke klas mee, maar ook nog een 6 fietsen voor ons
fietsparcours. Bedankt, Sint en Piet!
Infoavond naar het middelbaar
De ouders van onze oudsten worden op di 10 dec in Spikerelle (Avelgem) verwacht
voor een infoavond over de structuur van het middelbaar. Ze kregen hiervoor reeds
een uitnodiging. Meester Bram zal ook aanwezig zijn.
Vrij zwemmen (lager) : vrij 18 dec
Op vrij 18 dec is het vrij zwemmen tijdens de zwemles. We gaan dan met z'n allen
zwemmen.
Einde proeven en oudercontact lager : ma 16 dec
Eind volgende week mag je het proevenbundeltje verwachten, samen met het
rapport. Op het oudercontact kunne we het dan vooral hebben over je kind in de
klas. Voor het 1ste t.e.m. 4de leerjaar is dit geen cijferrapport, maar een
doelenrapport. Voor 5de en 6de leerjaar is dit als voorbereiding op het middelbaar
wel een klassiek cijferrapport. Binnenkort krijg je de planning voor het oudercontact
mee.

Oudercontact kleuter : ma 16 dec
Voor de kleuters is er een ik-rapport. Hier kom je uitvoerig te weten hoe je kind in de
klas evolueert.
6de leerjaar naar medisch toezicht : di 17 dec
Op di trekt het 6de leerjaar naar het CLB in Waregem voor het medisch toezicht. De
ouders vulden hiervoor reeds een formulier in. Dit gebeurt binnen de schooluren.
Kerstafsluiter : vrij 20 dec
Net voor de vakantie zetten we samen met de ouders de vakantie in. Dit jaar doen
we dit met een midwinterwandeling. We starten om 13.30 en zijn tegen 15.00 terug.
Toneel in de opvang : 12 dec en 17 dec
op 12 en op 17 dec komen studenten van Vives een kleine voorstelling verzorgen in
de opvang 's avonds.
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