Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
23-04-21
Meesster Geert : tweede poging
Meester Geert zal maandag een kleine ingreep ondergaan, waardoor hij 2 weken out
zal zijn. Deze ingreep stond al gepland in januari, maar door een besmetting op onze
school werd die toen uitgesteld. Meester Wouter en meester Bram zullen intussen de
honneurs waarnemen en juf Valentine komt hen ondertussen in de klas vervangen.
Besmettingen in onze omgeving
Covid 19 is helaas nog niet verdwenen. In de omringende scholen zijn er al terug
besmettingen vastgesteld. We doen ons uiterste best om alle maatregelen correct te
volgen en hopen corona buiten onze schoolmuren te kunnen houden.
Weekopdrachten
Deze week was het onze buitenweek. Er werd veel buiten gespeeld én gewerkt.
Volgende week gaan we de lente binnenhalen en zaaien en planten.
Pedagogische studiedag op woe 12 mei geannuleerd
Er stond op 12 mei een pedagogische studiedag gepland, maar na een week
verlengde paasvakantie willen we onze onderwijstijd zoveel mogelijk benutten en
jullie als ouders niet terug belasten met opvang. Er is die dag dus gewoon les.
Zwemmen
De zwemlessen worden terug opgeschort tot vrij 28 mei voor het lager. Het
peuterbad is nog steeds gesloten, waardoor ook de kleuters nog niet kunnen gaan
zwemmen.
CLB : medisch toezicht 6de leerjaar en jongste kleuter
- Op do 29 april was er medisch toezicht voorzien voor het 6de leerjaar. Dit gaat
niet door en wordt verplaatst naar het middelbaar.
- Op di 4 mei is er de peuters en het 1ste kleuter medisch onderzoek op school
gepland. Dit gaat wel door.
Opendeurdag
Het is momenteel nog verboden om een opendeurdag te organiseren. We zouden die
vervangen door een rondleiding op afspraak op zaterdag 12 juni tussen 17.00 en
20.00 voor nieuwe ouders. Ook startertjesdagen (voor ouders met startende
peuters) mogen nog niet doorgaan.
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