Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
17-01-20
Weekopdrachten
Deze week stelden we onze trotsdozen in de kijker. Als echte pauwen mochten we
uitpakken met onze talenten. Volgende week zetten we in op "water drinken", een
belangrijke stap in gezonde voeding.
Brochures, flyers buitenschoolse activiteiten
We krijgen heel vaak de vraag om brochures voor naschoolse activiteiten, kampen
etc... met de kinderen mee te geven. We doen dit enkel nog als het over
gemeentelijke activiteiten of jeugdbewegingen gaat. Wel leggen we de info op de
tafel onder het fietsenafdak. Wie interesse heeft, mag er gerust eentje meenemen.
Familievoorstelling in zaal Ansold: zo 26 jan om 14.30
Samen de verschillende ouderraden organiseert de culturele dienst een voorstelling
"Hans en Grietje" op zo 26 jan om 14.30 in zaal Ansold. Kaarten kosten 7 euro en zijn
te verkrijgen de voorzitter van het oudercomité : Lindsy Verhulst (0479/425115 of
lindsy.verhulst@hotmail.com. Kinderen uit het oudste kleuter en jongste lager krijgen
vandaag ook een flyer over de voorstelling.
Dactyloles op school
Voorlopig zijn er nog maar 3 geïnteresseerden voor dactyloles op school. Voor de
organisatie van typlessen zijn er minimaal 8 deelnemers nodig. Het ziet er dus naar
uit dat we dit niet zullen kunnen aanbieden.
Naschoolse sportactiviteit oudste kleuter: woe 22 jan
Op woe 22 jan kunnen de oudste kleuters deelnemen aan de buitenschoolse
sportactiviteit kleuterhappening. Ze kregen hiervoor reeds een flyer mee. Juf Lindsey
zal aanwezig zijn.
Startertjesdag voor peuters : vrij 24 jan
op vrij 24 jan zet het kleuterteam zijn deuren open voor peuters, die binnenkort naar
school kunnen, en hun ouders.. Zo kunnen ze (vrijblijvend) al eens zien hoe er bij
onze kleuters gewerkt wordt. Dit gebeurt tijdens de schooluren.
Instapviering Eerste Communie : za 25 jan om 17.00 in kerk kaster
Voor de Eerste Communicanten en hun ouders is er volgende zaterdag een
instapviering in de kerk van Kaster. Iedereen welkom!
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