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Hectische tijden
Net zoals jullie kijken we met verbazing met de steeds wisselende communicatie ivm
het al of niet openhouden van de scholen volgende week. Het spijt ons dan ook
alweer te moeten aankondigen dat de situatie gewijzigd werd tov gisteren.
KLEUTER
Ook het kleuter wordt volgende week noodopvang, voor wie dit nodig heeft. Op
maandag zullen juf Lynn en juf Loes beide aanwezig zijn, omdat we momenteel nog
geen zicht hebben hoeveel kleuters van de noodopvang zullen gebruik maken. Mogen
we vragen om ten laatste maandag via info@groenepoortje te laten weten welke
kleuters gebruik zullen maken van de noodopvang. Bedankt!
LAGER
Voor het lager verandert er niets en blijft dit noodopvang. Hier hebben we al meer
zicht op het aantal kinderen, dat hier nood aan heeft. Er zullen telkens 2 leerkrachten
lager aanwezig zijn. In het lager werken we met een benedenbubbel (jongste lager)
en een bovenbubbel (midden en oudste lager).
We hebben alle vertrouwen in jullie wijsheid en vragen dus geen formulieren van
werkgevers om de aanwezigheid in de noodopvang te staven.
Schooleten
Zowel het kleuters als het lager kan gebruik maken van een warme maaltijd. Doordat
er minder kinderen aanwezig zijn, kunnen we de bubbels apart (en coronaproof) laten
eten. In tegenstelling tot een normale lesweek, zullen we de maaltijden terug elke
morgen opnemen.
Oversteekbegeleiding : enkel ‘s morgens
Tilly zal elke morgen de oversteekbegeleiding doen, zoals anders. ’s Middags zal er
geen oversteekbegeleiding zijn.
Paaskrantje/paasrapport
Zowel het paaskrantje als het paasrapport (lager), die normaliter volgende week
gepland stonden, zullen niet op tijd af raken. Het paasrapport mag je wel verwachten
na de paasvakantie.
Weekopdracht
Deze week herhaalden we de sterke eigenschappen van pauw en wasbeer. Volgende
week stond in het teken van broederlijk delen en solidariteit met onze zusterschool in
Bénin. Jammer dat ook dit niet kan doorgaan.

Digitale doorlichting
Maandag kregen we digitale doorlichting. We houden hier een heel goed gevoel aan
over. Het is heel opvallend dat op onze school de neuzen heel sterk in dezelfde
richting staan. Daar zijn we wel trots op.
Paashaas
We konden in extremis nog de paashaas verwittigen dat hij best vandaag nog
langskomt. De kinderen zullen dus vandaag hun paaszakje meekrijgen.
Laatste nieuwsbrief in 2de trimester
Volgende week zal er geen nieuwsbrief zijn. De volgende nieuwsbrief mag je
verwachten na de paasvakantie.
Terug naar school op 19 april
We mogen hopen dat we op maandag 19 april terug volledig mogen openen. We
wensen jullie alvast een vrolijk Pasen.
leefschool Groene Poortje

www.groenepoortje.be

