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Beste wensen
Met heel ons schoolteam willen we jullie de beste wensen voor 2020 overmaken. We
wensen jullie een goede gezondheid, veel momenten van vreugde en heel veel
veerkracht om met tegenslagen om te gaan.
Interesse voor dactylolessen op school?
De aangeboden dactylolessen in het begin van het schooljaar gingen niet door.
Daarom willen we bij voldoende interesse (minimaal 8 deelnemers) dactylolessen
organiseren op school (na schooltijd) voor kinderen vanaf 4de leerjaar. Het zou gaan
om 4 lessen van 1.5 u, maar het is ook de bedoeling dat kinderen elke dag minimaal
15 min oefenen. Alle materiaal wordt door de organisatie geleverd. De kostprijs is 90
euro. Geef je een seintje aan je klaslkr als je hiervoor interesse hebt?
Gemeentelijke kinderopvang
Sinds nov is het verplicht om vooraf in te schrijven in de voor- en naschoolse
kinderopvang. De voorwaarden werden vanaf jan (gelukkig) versoepeld. Zo kan je
in- of uitschrijven tot de dag voor de opvang (voor 13.30) en krijg je 4 jokers per
maand. Vanaf 1 maart worden de prijzen wel verhoogd tot 1.25 euro per begonnen
half uur. Deze prijs zou voor de volgende 6 jaar niet meer veranderen.
Ook voor de studie in school zullen we vanaf 1 maart dezelfde tarieven toepassen.
Voor de studie in school is vooraf inschrijven niet nodig.
Familievoorstelling : Hans en Grietje
De gemeente organiseert, samen de ouderraden van de verschillende scholen , op zo
26 jan om 14.30 een familievoorstelling "Hans en Grietje" voor kinderen vanaf 4 jaar.
Tickets kosten 7 euro en zijn te verkrijgen via het oudercomité (of via de school)
Weekopdrachten
Nadat we deze week letten op "doe de klik", waarbij spaarzaam omspringen met
energie centraal staat, zetten we volgende week in op onze trots/talentdozen.
Kinderen steken tekeningen, werkjes of foto's in deze doos, waarop ze trots zijn. Dit
stellen ze dan ook voor aan elkaar.
Kleuterzwemmen : di 14 jan
Op diNM 14 jan gaan de kleuters terug zwemmen. Ook nu vertrekken ze reeds om
12.45 met de bus.

Toneel voor oudste kleuter : do 16 jan
Onze oudste kleuters gaan op do 16 jan naar het toneel. Ze worden opgehaald met
een bus en dit binnen de klasuren.
Verkeersproblemen om 16.00
Uit de tevredenheidenquête leren we vooral dat de verkeerschaos rond de school na
schooltijd als probleem wordt ervaren. We willen iedereen er nog eens op wijzen dat
het ophalen van je kind tot 16.15 kan. Als we het ophalen wat meer spreiden, kan dit
zeker het parkeerprobleem na schooltijd wat oplossen.
Instapviering eerste Communie
Op za 25 jan om 17.00 worden die kinderen, die hun eerste communie zullen doen,
samen met hun ouders verwacht in de instapviering in de kerk. Save the date!
Schoolfeest : za 15 feb
Op za 15 feb hebben we ons jaarlijks schoolfeest met optreden van de kinderen. Net
zoals de vorige jaren zal er terug een namiddagvoorstelling zijn om 15.30 (met vooraf
koffie- en taart) en een avondvoorstelling om 18.00 (met achteraf frietjes en
stoofvlees). Meer info volgt later, maar we geven nu al graag mee dat het de
bedoeling is dat je kinderen aan beide voorstellingen meedoen. De school zorgt voor
opvang tussen de 2 voorstellingen.
Leefschool Groene Poortje

www.groenepoortje.be

