Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
24-01-20
Schoolfeest : za 15 feb
Vandaag krijgt je kind een 2-tal flyers mee. Omdat het schoolfeest bedoeld is voor
ouders, familie en vrienden zullen er geen affiches worden gemaakt. Wie meer flyers
wil om uit te delen aan vrienden of familie kan er steeds bijvragen via de agenda of
heen-en weerschriftje van je kind. Kaarten kunnen vanaf ma 27 jan verkregen
worden. Je bestelling (noteren op envelop of via onderstaande strook) kan je, samen
met het geld meegeven met jouw kind. Je krijgt de kaarten dan per kerende terug
mee. Kaarten worden gewoontegetrouw de laatste week iets duurder.
Instapviering Eerste communie : za 25 jan (17.00)
Morgen is er in de kerk van Kaster een instapviering voor de Eerste Communicanten
en hun ouders. Uiteraard is iedereen hier van harte welkom.
Jongste lager naar Vlaamse kermis in Sint Vincentiusinstuut : di 28 jan
Op di 28 jan trekt het jongste lager naar het SVI in Anzegem. De leerlingen van het
middelbaar bereidden er een heuse Vlaamse kermis voor. Ze gaan met de lijnbus.
Weekopdrachten: week van de poëzie
Volgende week werken we rond gedichten in de week van de poëzie. Tegelijk
introduceren we tot de krokusvakantie 30 dagen zonder klagen. Natuurlijk is niet
alles perfect, maar met een positieve ingesteldheid komen we een stuk verder.
Vrije dag: ma 3 feb
Mogen we jullie nog eens herinneren aan onze schoolvrije dag op ma 3 feb. De
gemeentelijke kinderopvang de Schildpad opent haar deuren (vooraf inschrijven aub)
Taartenbakkers gevraagd
Ook dit jaar hopen we dat heel wat ouders of grootouders zich geroepen voelen om
een taart te bakken voor het taartenbuffet op het schoolfeest. Geef je een seintje via
de agenda of heen/weerschriftje als je dit ziet zitten? Bedankt alvast.
------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook schoolfeest
naam : ..................................
* .... all-in kaarten (namiddagvoorstelling) aan € 10 (€ 11)
* .... ingangskaarten avondvoorstelling (+12) aan € 3 (€ 4)
* .... stoofvlees/friet (+12) aan € 15 (€ 16)
* .... stoofvlees/friet ( -12) aan € 9 (€ (10)
* .... stoofvlees/friet (gezin) aan € 50 (€ 55)
prijzen tussen haakjes vanaf 11 feb
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