Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
11-06-21
Pizzabak oudercomité
We hoorden heel veel lof over de lekkere, artisanale pizza’s. Dank aan de vele kopers
en zeker ook aan het oudercomité voor de vlekkeloze organisatie.
Weekopdrachten : beertjes en zonkracht
Deze week werd er ingezet op afval voorkomen en afval correct sorteren. Volgende
week is het proevenweek voor het lager en willen we de beren van Meichenboom in de
kijker zetten : Wat moet ik doen? Hoe zal ik het doen? Dan pas het werk uitvoeren.
De laatste beer is de controlebeer : is mijn antwoord wel mogelijk?
Met het goede weer willen we de volgende weken ook inzetten op zonkracht: je
beschermen tegen de zon (pet, zonnecrème), maar ook voldoende water drinken,
zetten we in de kijker.
Gezocht : grote vogelkooi
Voor de eerste communie van 18 mei is meester Wouter op zoek naar een grote
vogelkooi. Graag een seintje als je een grote vogelkooi even kunt uitlenen.
Fietsexamen voor jongste lager: ma 14 juni
Dat onze kinderen (dankzij het fietsparcours) heel goede fietsers zijn, wisten we al.
Op ma 14 juni kunnen ze dit bewijzen in het fietsexamen. Wie zijn eigen fiets kan
meebrengen, mag dit maandag zeker doen.
Oudercontact op ma 28 juni
We vinden het belangrijk om terug (na meer dan een jaar) een fysiek oudercontact te
organiseren. Om dit in veilige omstandigheden te kunnen doen, gebeurt dit buiten en
met mondmaskers. Wie toch liever een digitaal contact heeft, mag dit melden aan de
klasleerkracht.
Diploma-uitreiking voor K3 (18.30) en L 6 (19.30): ma 29 juni
Voor de diploma-uitreiking gelden strenge protocollen. Elk gezin krijgt een vaste tafel
buiten en blijft in hun eigen bubbel, op 1.5 m van elkaar. We hebben niet genoeg
ruimte om de ouders van het 3de kleuter én de ouders van het 6de leerjaar tegelijk te
ontvangen onder deze voorwaarden. De diploma-uitreiking voor het 3de kleuter zal
doorgaan van 18.30 tot 19.30, deze van het 6de leerjaar van 19.30 tot 20.30.
Lestijdenpakket volgend jaar
Ondanks het feit dat we van de overheid nog info missen om het volledige plaatje te
leggen, kunnen we toch al meedelen dat we, naast de uren van dit jaar, ongeveer een

driekwart job zullen kunnen aanwerven. Deze zal hoofdzakelijk ingezet worden in het
kleuter. Ons team wordt dus weer iets groter.
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