Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
14-02-20
Schoolfeest : za 15 feb
We zijn er klaar voor. Morgen zullen onze kinderen terug het beste van zichzelf geven
tijdens de namiddagvoorstelling om 15.30 en de avondvoorstelling om 18.00. Jullie
kinderen worden tussen 14.30 en 15.00 verwacht in het OC. Na de voorstelling zullen
de kinderen nog een half uurtje in de zaal mogen bij hun ouders of grootouders.
Tegen 17.00 vertrekken ze naar school (onder begeleiding) om even uit te waaien.
Tegen 17.45 komen ze terug naar de zaal.
Voor de avondvoorstelling vragen we aan de toeschouwers niet vroeger dan 17.15
aan te komen om ons de kans te geven de zaal terug klaar te zetten. Voor wie naar
de avondvoorstelling komt, maar niet blijft eten, voorzien we partytafels achter in de
zaal.
Voor- en naschoolse opvang bij ziekte
Vergeet naast het doktersbriefje voor de school ook het doktersattest voor de voor- of
naschoolse opvang niet. Als je kind ingeschreven is, maar niet komt opdagen, is er
anders een boete voorzien. Aangezien de voor- en naschoolse opvang een
gemeentelijke aangelegenheid is, hebben ook zij een doktersbriefje (of kopie) nodig.
Weekopdrachten: recht op ons doel
Na onze weken van "ik mag schitteren", blijven we nog een weekje "30 dagen zonder
klagen". Volgende week " gaan we recht op ons doel"" af. We proberen hierbij een
vooraf afgesproken doel te bereiken. ook zullen we aandacht besteden aan "kom op
tegen pesten" met de 4-stippen actie van Ketnet.
Stagiairs op school
Alle klassen zullen in de volgende weken bezoek (en les) krijgen van stagiairs. We
hopen dat ze hier een leerrijke stage mogen beleven.
Oudste lager naar Sint-Vincentius Anzegem: di 18 feb
Het oudste lager bezoekt momenteel een aantal middelbare scholen in de buurt. Op
di 18 feb trekken ze naar het middelbaar in Anzegem. Ze gaan met de lijnbus.
Naschoolse sportactiviteit : fietscross op woe 19 feb
Volgende week kunnen de kinderen van het lager deelnemen aan de fietscross. Ze
kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Meester Hannes en meester Geert zijn van de
partij.

Carnaval op school : vrij 21 feb
Net voor de krokusvakantie vieren we terug Carnaval. Dit jaar werken we met
werkwinkels, waarbij de kinderen per klas een 6-tal activiteiten doorlopen. Ook het
oudercomité zorgt voor een werkwinkel. Je kind mag vanaf 's morgens verkleed
komen naar school. Het carnavalfeest begint in de namiddag.
Koeken op school : geen chocolade aan de buitenkant
We herhalen graag het schoolbeleid ivm tussendoortjes. Op ma, do en vrij mag een
koek meegegeven worden voor tijdens de speeltijd. Een droge koek zonder chocola
draagt onze voorkeur weg. Chocola aan de binnenkant, laten we nog oogluikend toe.
Chocola aan de buitenkant is uit den boze. Bedankt om hier rekening mee te houden!
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