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Coronamaatregelen
In onze omgeving zijn er momenteel veel coronabesmettingen. We hopen absoluut
dat we de paasvakantie halen zonder besmettingen. Van uit de overheid moeten alle
scholen in de strijd tegen corona weer een stap verder gaan. Kinderen uit het oudste
lager dienen al zeker tot de paasvakantie een mondmasker te dragen in de klas.
Bedankt om er eentje mee te geven.
Startertjesdag: vrij 26 maart
Juf Lynn zet op vrijdag 26 maart haar deuren open voor peuters, die binnenkort
kunnen starten. Je kan met je kind zelf bepalen wanneer en hoe lang je een kijkje
neemt in onze kleuterwerking.
Zwemmen kleuter/zwemmen lager
De geplande zwembeurten voor de kleuters kunnen voorlopig niet doorgaan. Normaal
gaan we met het lager terug zwemmen na de paasvakantie, maar dit hangt wel
volledig af van de coronacijfers op dat moment.
Schooldoorlichting op ma 22 maart
Op ma 22 ma krijgen we een digitale doorlichting. We hopen er alleszins uit te
kunnen leren.
Oudercontacten voor derde kleuter en 6de leerjaar
Na de paasvakantie voorzien we voor het 3de kleuter een oudercontact om de overstap
naar het 1ste leerjaar te bespreken. Voor het 6de leerjaar wordt de overstap naar het
middelbaar besproken. Dit zal waarschijnlijk terug digitaal doorgaan. Je ontvangt
hier nog info over van de klasleerkracht.
Jongste lager naar het bos : vrij 26 maart
Het 1ste en 2de leerjaar gaan vrijdag te voet naar het bos binnen de klasuren.
je picknick niet!

Vergeet

Facturen
Facturen , die pas betaald worden na meerdere herinneringen kosten ons veel tijd en
energie voor de opvolging. Daarom willen we vanaf nu een meerprijs van 5 euro
aanrekenen vanaf de 2de herinnering. Bedankt voor jullie begrip!

Mailadressen school
Vanaf nu kan je ook mails sturen naar geert@groenepoortje.be voor meer
vertrouwelijke mails. Het meest gebruikte mailadres blijft wel info@groenepoortje.be.
Mogen we nog eens aandringen om communicatie naar de leerkracht naar hun
schoolmailadres te sturen en niet naar hun persoonlijke GSM. Deze werkwijze is ook
verplicht ivm de wet op de privacy. De leerkrachten proberen binnen een redelijke
termijn te antwoorden.
Weekopdrachten: pauw en wasbeer
Na onze leesbeestenweek zetten we volgende week 2 dieren van de Axenroos in de
kijker : de pauw en de wasbeer. De pauw is trots op wat hij kan, maar moet opletten
dat hij niet hooghartig overkomt. De wasbeer is lief en dankbaar, maar mag zich niet
laten doen.
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