Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
11-12-20
Laatste nieuwsbrief van 2020
Volgende week krijgen jullie kinderen naar goede gewoonte een kerstkrantje mee in
hun boekentas. Er zal dus geen nieuwsbrief zijn.
Rekening december : geen maximumfactuur
Op de factuur van dec (die je in jan mag verwachten) zullen we geen bedrag voor
maximumfactuur aanrekenen. Aangezien er weinig activiteiten (zwemmen, toneel,
uitstappen,…) doorgaan, zijn er hier ook geen kosten aan verbonden.
Terugblik Sinterklaas
We vonden het heel jammer dat de echte Sint niet op bezoek kwam, maar we vinden
zeker dat SinterCies en PieterAnn een waardig alternatief waren. We willen de Sint en
het oudercomité danken voor de mooie cadeaus, die elke klas kreeg.
Weekopdrachten : trotsdozen
Deze week letten we extra op zuinig omgaan met energie. Volgende week gaan we
onze trotsdozen aanvullen en in de kijker zetten. Kinderen brengen voorwerpen,
tekeningen, foto’s,… van thuis mee, die ze in hun trotsdoos steken en voorstellen aan
elkaar.
Parkeerplaats mensen met een handicap
Voor de school, naast de grote poort, is er een parkeerplaats voorzien voor mensen
met een handicap. Deze is niet super goed aangeduid. Bedankt om deze
parkeerplaats ook vrij te houden voor mensen met zo’n kaart.
Rapport : ma 14 dec
De kinderen krijgen op ma 14 dec hun rapportje mee, samen met een brief over onze
visie over evaluatie voor kleuter, voor jongste en midden lager en voor oudste lager.
Oudercontacten vanaf ma 14 dec
Ondertussen zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn, wanneer het oudercontact
online doorgaat. We hopen alleszins dat we jullie de volgende keer terug in levende
lijve mogen ontmoeten.
Turnen/zwemmen
Vanaf volgende week komt meester Hannes terug in de normale uren op donderdag
en niet meer alternerend. Na Nieuwjaar starten we zonder tegenbericht de
zwemlessen voor het lager weer op. De eerste zwembeurt is voorzien op vrijdag 15
januari.

Typlessen op school
Marie-Hélène, die de boekhouding op onze school verzorgt, is gediplomeerd lesgever
voor typ-10, een methode om met 10 vingers te leren typen. Hierdoor zouden we
typlessen op school kunnen aanbieden aan 70 euro (inclusief persoonlijke profiel en
oefenboek) voor het totale pakket. Om iedereen vlot te kunnen begeleiden, zouden
we de groep beperken tot maximaal 10. Deze lessen zouden doorgaan op donderdag
over de middag. Normaal zouden we starten op do 14 jan van 12.30 tot 13.00. In
totaal zijn er 20 lessen van een half uur voorzien. Wie hiervoor interesse heeft, geeft
een seintje aan de leerkracht. We geven voorrang aan het oudste lager, mochten er
teveel kandidaten zijn.
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