Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
2-10-20
Weekopdrachten
Na 2 weken “iedereen fluo” en “ carfree-weken” zetten we volgende week in op
begroeting. Elkaar coronaveilig begroeten wordt de uitdaging.
Vrije dag : ma 5 okt
Op ma 5 oktober hebben we onze eerste vrije dag. De gemeentelijke kinderopvang
de Schildpad in Anzegem opent haar deuren (wel vooraf inschrijven op i-school aub).
Coronamaatregelen
In de strijd tegen corona is verluchten en ventileren in herfst- en winterperiode heel
belangrijk. We kochten CO2-meters om dit te controleren. We merken dat voldoende
zuurstof in een klas behouden niet evident is en dat we dit enkel kunnen halen met
constante verluchting. Dat betekent meteen dat het deze winter in de klassen
misschien iets frisser zal zijn. Een warme trui zal niet mogen ontbreken.
Toiletten op regenwater
Nu er de laatste dagen heel wat regen viel, hebben we onze toiletten overgeschakeld
op regenwater. Alle lavabo’s (toiletten, klassen) blijven evenwel op leidingwater.
Welkom juf Liesbeth
Op woensdag komt juf Liesbeth voortaan een aantal uren als zorgjuf in het midden
lager. Welkom, juf Liesbeth.
Uitstap naar het bos voor jongste lager : vrij 9 okt
Op vrij 9 okt trekken juf Katrien en meester Wouter naar Tiegembos voor een hele
dag. Vergeet je picknick niet. Verder afspraken verneem je van de juf of meester.
Cultuurvoorstelling : verre van weg op 27 okt
Je vindt naast de nieuwsbrief ook een flyer voor een cultuurvoorstelling op di 27 okt
om 19.30 in de Stringe. Je kan kaarten bekomen via de inschrijvingslink op de flyer.
Investeringen
Er werd de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de school (speelterrein vooraan,
regenwaterputten, heropbouw indoor-speelheuvel, …… Voor de komende tijd plannen
we geen grote investeringen meer. Omdat de meeste kasacties (Kaster
kermis,ontbijtactie van het oudercomité quiz,….) wegvallen en er momenteel nog
geen uitzicht is op betere tijden, worden geplande investeringen momenteel bevroren.
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