Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
07-05-21
Korte week, geen nieuwsbrief
Volgende week is er slechts 3 dagen school. Op woensdag gaat de conferentie niet
door en worden de kinderen op school verwacht. De volgende nieuwsbrief komt er dus
aan op 21 mei.
Meester Geert
Vanaf volgende week start meester Geert terug. Welkom terug!
Radio FAAR
Vergeet niet te luisteren naar radio FAAR op zaterdag 8 mei van 17u tot 20u. Dit kan
je online beluisteren via https://www.anzegem.be/faar/radio-faar-0. Een aanrader!
Weekopdrachten: strapweek
Ook volgende week gaan we verder strappen. Milieuvriendelijk (te voet, met de fiets
of carpoolend) en veilig (met fluojas) naar school komen is de boodschap! Heb je
geen fluohesje meer, zeg het dan zeker aan de juf of meester. We zouden het fijn
vinden als iedereen een fluohesje zou dragen. Bedankt!
Internationale dag tegen holebi en transfobie
Op 17 mei wordt er stilgestaan bij de internationale dag tegen holebi en transfobie.
Die dag gaan we in alle klassen stilstaan over dit item. We hebben ons geëngageerd
om samen met alle scholen van de gemeente Anzegem iets te doen rond deze dag.
Daarom zouden we vragen dat uw kind die dag aangepaste bovenkledij zou
aantrekken. Het eerste kleuter en het peuter in het rood, 2de en 3de kleuter in het
oranje, 1ste en 2de leerjaar in het geel, 3de en 4de leerjaar in het groen, 5de en 6de
leerjaar in het paars/roze. De leerkrachten komen in het blauw. Bedankt voor jullie
medewerking.
Sportdag
Op donderdag 20 mei staat onze jaarlijkse sportdag op het programma. Dit op school
en volledig binnen de schooluren.
Mogen wij vragen om je kind te voorzien van sportieve kledij, en rekening te houden
met de weersomstandigheden van die dag.
Voor de kleuters zijn de sessies aangepast op hun niveau en vragen we ook om een
fiets of loopfiets mee te brengen.
Tijdens de middag gaan we allen samen lunchen, gelieve een lunchpakket te voorzien
voor je kind. Dit wil zeggen dat er geen mogelijkheid is tot warme maaltijd.

Flyer school
Door de coronamaatregelen is het nog steeds niet mogelijk om een opendeurdag te
organiseren. We vinden het wel belangrijk dat we even reclame maken voor onze
school, daarom delen we onze flyers uit. Ken je mensen die op zoek zijn naar een
school, dan mag je hen gerust doorsturen!
Schoolfotografie
Op woensdag 26 mei komt de schoolfotograaf langs. Zet deze datum alvast in jullie
agenda.
Moederdag
Zondag is het moederdag. We willen via deze weg alle moeders, mama’s,
plusmama’s, pleegmama’s, oma’s, mémé’s, … een fantastische dag toewensen!
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