Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
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Weekopdrachten
Deze week zetten we in op 2 Axendieren (sociale vaardigheden). Volgende week
gaan we volop voor leesplezier. We lezen elke dag een kwartier vrij in de klas en we
proberen ook thuis extra tijd vrij te maken voor lezen. Voor de kleuters gaat het over
voorlezen en boekjes kijken.
Coronamaatregelen : naar code oranje?
Nu de coronacijfers opnieuw de pan uit swingen, bereiden we ons als school al voor op
code oranje. Dit houdt in dat we de school verdelen in 4 bubbels : kleuter, jongste
lager, midden lager en oudste lager. De bubbels worden zoveel mogelijk gescheiden.
Concreet betekent dit dat de kinderen ’s morgens meteen naar hun eigen bubbel gaan
en niet meer samenkomen op 1 speelplaats en dat de kinderen ook ’s middags eten in
hun eigen bubbel. De andere speeltijden verlopen in onze speelplaatswerking sowieso
in bubbels, waardoor er hier geen aanpassingen nodig zijn. Bedankt voor jullie begrip.
Ouders in coronatijden
Ouders blijven welkom op onze school, maar dan wel met mondmasker. Enkel de
kleuterjuffen dragen geen mondmasker in de klaswerking. We merken ook dat ouders
hun best doen om de kinderen op tijd naar school te brengen. We vinden dit heel
belangrijk, zodat de onderwijstijd maximaal gebruikt kan worden. Bedankt hiervoor!
Katrol : gratis huiswerkbegeleiding
De gemeente Anzegem voorziet gratis huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen.
Dit is heel breed en kan gaan van kinderen, die moeilijk tot huiswerk komen tot
kinderen met ADHD, dyslexie, etc… Je kan meer info vinden op www.dekatrol.org.
Technieklessen
Voor de technieklessen is meester Cies op zoek naar gebruiksvoorwerpen van
vroeger en nu (liefst in duo). Denk daarbij aan boormachines, telefoon, mixer,
computers, enz….). Meer info bij meester Cies (cies@groenepoortje.be)
Kleuters naar het bos : woe 21 okt
Op woensdag 21 okt trekken onze kleuters naar het bos. Aan de ouders wordt
gevraagd hun kinderen meteen naar Tiegembos te brengen. Lukt dit niet, dan zorgen
we dat de kinderen ter plaatse raken. Meer info krijgen jullie van de
kleuterleerkrachten.
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