Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
4-12-20
SinterCies en Pieterann op bezoek
Het is een heftig jaar. Ook Sinterklaas en Zwarte Piet konden omwille van
coronamaatregelen niet naar onze school komen. Gelukkig wilden meester Cies en juf
Ann hun rol dit jaar eens overnemen. Natuurlijk verkiezen we de echte Sint en Piet,
maar nood breekt wet. Bedankt meester Cies (ook voor de poppenkast) en juf Ann!
Weekopdrachten
Deze week was er eentje van samen spelen. Dat klinkt gemakkelijk, maar is dat niet
altijd en kleine ruzies komen dan ook wel voor. Dat mag, als we er tenminste ook uit
geraken. Volgende week doen we “ de klik”. Zuinig omspringen met energie is een
uitdaging in deze tijden van verluchten én verwarmen. We mikken hoe dan ook op
een minimumtemperatuur van 18 °.
Zwemmen na Nieuwjaar
De zwembaden zijn terug open. Toch opteren we er voor om het zwemmen nog even
uit te stellen tot na Nieuwjaar. Hopelijk zijn de cijfers dan weer iets beter.
Pokémon (en andere rages)
Tot onze spijt moeten we het ruilen van pokémonkaarten in onze school weer
verbieden. Jammer, want ook van ruilen, onderhandelen, … kunnen kinderen veel
leren, maar we horen dat teveel kinderen ongelukkig worden en dat kan niet de
bedoeling zijn.
Kledij in de winter
Nu de tijd van mutsen, sjaals en handschoenen weer aangebroken is, vragen we om
deze kledij zoveel mogelijk te naamtekenen. Voor de kleuters verdienen wanten
(zonder vingers) mét touwtje door de mouwen de voorkeur, omdat dit hun
zelfstandigheid ten goede komt.
Koekenactie
We willen jullie danken voor de inspanningen bij onze koekenverkoop. Nooit eerder
verkochten we zoveel pakketjes en mogen dan ook een flinke winst verwachten. We
hopen dat alle koeken ondertussen correct zijn aangekomen.
Fluohesjes
In deze donkere tijden is zichtbaarheid als zwakke weggebruiker van levensbelang.
Bedankt om jullie kinderen steeds met fluohesje naar school te sturen.
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