Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
26-02-21
Schoolfeest
We zijn ondertussen volop aan het oefenen voor het schoolfeest, dat helaas online
moet doorgaan. Je zal volgende week via de mail een link naar youtube ontvangen,
waarbij je de voorstelling op je computer of smart TV kan bekijken. Het bestand zal
te zwaar zijn voor We Transfer.
Etentje op zaterdag 6 maart
Geen schoolfeest, zonder etentje. Op za 6 maart brengen we de maaltijden aan huis.
Mogen we vragen het overzichtsblad tegen maandag 1 maart binnen te brengen en de
betaling in orde te brengen? In volle coronacrisis zijn al heel wat kasacties niet
kunnen doorgaan en kunnen we alle steun goed gebruiken. Bedankt hiervoor!
Weekopdrachten
Momenteel zijn we aan een aantal weekopdrachten tegelijk bezig : 30 dagen zonder
klagen, ik mag schitteren (nav het schoolfeest). Volgende week doen we er nog
eentje bij : complimentenweek. Een complimentje kan wonderen doen en dat willen
we volgende week bewijzen.
Inschrijvingen : vanaf 1 maart
Voor het schooljaar 21-22 starten de inschrijvingen op maandag 1 maart. Net zoals
de vorige jaren kunnen we enkel nog inschrijvingen in het kleuter aannemen. Het
lager is reeds volzet. Voorrangsgroepen (broers of zussen) konden al inschrijven
vanaf 1 sept.
Externe hulp op school
Heel wat kinderen krijgen externe hulp op school (logo, kine, on-begeleiding,….).
Mogen we vragen dat ouders de communicatie van de school (vrije dagen, lockdownperiodes,…..) zelf doorgeven aan de externe hulpverlener van jouw kind?
Maandag 8 maart : vrije dag
Op ma 8 maart is er een vrije dag gepland. De gemeentelijk kinderopvang de
Schildpad (Anzegem) opent zijn deuren. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Omheining aan straatkant
De gemeente zal binnenkort de omheining aan de straatkant terug plaatsen en
tegelijk een voetpad aanleggen naast de parkeerstrook. Dat zal de veiligheid zeker
ten goede komen.
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