Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
21-05-21
Sportdag
We blikken tevreden terug op onze sportdag. Het was wel wat frisjes, maar er viel
gelukkig geen regen. Bedankt, meester Hannes voor de organisatie en de originele
activiteiten.
Op de factuur van mei zal je terug het bedrag van de maximumfactuur vinden
(sportdag, zwemmen lager). Door Corona werd dit bedrag al een aantal maanden
niet meer aangerekend.
Typlessen
Door omstandigheden viel er al af en toe een typles weg. We bekijken nog hoe we
deze kunnen inhalen en zullen dus vermoedelijk 1 of 2 lessen naschools moeten
organiseren. Wordt vervolgd.
Afwezige leerkrachten
Meester Cies had buiten school een (laag)risicocontact met iemand, die positief testte.
Hij testte zelf negatief, maar de dokter plaatste hem voor alle veiligheid toch in
quarantaine tem di 25 mei.
Ook Juf Goedele is al een tijdje uit en wordt deels vervangen door juf Kimberley en juf
Joke.
Kleine versoepelingen
Nu de coronacijfers eindelijk de goede kant op gaan, zullen we vanaf volgende week
een paar kleine versoepelingen doorvoeren :
- Op vrijdag 28 mei gaat het lager terug zwemmen. Het is de beurt aan het
jongste en midden lager. Het oudste lager krijgt ondertussen turnles.
- Het oudste lager mag het mondmasker afdoen, bij fysieke inspanningen buiten.
- De speeltijden gaan terug voor alle klassen tegelijk door, al blijven ze wel in
hun eigen bubbel. Bij regenweer blijven we met gesplitste speeltijden werken.
Dag van de holebi : ma 17 mei
We vinden het heel belangrijk dat kinderen met diversiteit leren omgaan. Op ma 17
mei (dag van de holebi) kwam elke klas in een andere kleur naar school. Zo vormden
we samen een regenboog (zie ook facebookpagina van de school). De
krijttekeningen aan de schoolpoort werden helaas vlug uitgewist door de regen.
Schoolfotograaf : woe 26 mei
Vorig jaar kon de schoolfotograaf niet komen door de lockdown. Dit jaar komt hij
terug. Er worden individuele foto’s gemaakt , foto’s met broer of zus en een klasfoto
(met achteraan de individuele foto’s van elk kind uit de klas). Wie dit wil kan ook

(officiële) pasfoto’s laten maken. Graag een seintje aan de juf of meester als je ook
pasfoto’s wil. De foto’s worden achteraf meegegeven met je kinderen. Pas dan beslis
je welke foto’s je wil houden (en betalen), de rest geef je terug mee naar school.
Pizzafeest door het oudercomité : vrij 4 juni en za 5 juni
Op 4 en 5 juni steekt het oudercomité de dorpsoven aan om artisanale pizza’s te
bakken. Je kreeg hiervoor reeds een flyer mee. Bestellen kan nog tot en met 26 mei.
De opbrengsten gaan integraal naar de werking van onze school. Een welgemeende
dank aan het oudercomité voor hun inzet én bedankt voor jullie steun.
Weekopdrachten : Poes en bever
Deze week was het onze sportweek met als hoogtepunt onze sportdag. Volgende
week zetten 2 Axendieren in de kijker. De poes is heel lief, maar kan ook soms wel
wat lui zijn. De bever is een harde werker, maar moet wel opletten dat hij niet van
zich laat profiteren. Ook proberen we vanaf nu coöperatief werken nog meer te
integreren. Coöperatief werken heeft als doel alle kinderen zoveel mogelijk tegelijk
aan het werken/denken te zetten, wat met frontaal lesgeven niet altijd lukt.
Vakantieblaadjes
Wie graag vakantieblaadjes voor zijn kind bestelt, verwijzen we graag door naar de
verschillende aanbieders (bvb Averbode, Bingel, Vakantiekalender,
Vakantieblaadjes,….). Dit kan gemakkelijk online, maar ook in de boekhandel. We
bieden dit niet meer aan via school, omdat de keuze tegenwoordig zo groot is.
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