Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
10-09-21
Weekopdrachten
De eerste opdracht van het schooljaar stond in het teken van welkom en het
peter/meterschap. Volgende week gaan we strappen. Veilig en milieuvriendelijk naar
school komen, staat daarbij centraal : we proberen te voet, met de fiets (met helm)
of carpoolend naar school te komen. We begrijpen uiteraard dat dit niet voor
iedereen mogelijk is. Een fluohesje zorgt ook voor extra veiligheid.
Kaster kermis : weekend van 24, 25 en 26 september
Omdat met z’n allen in het OC zitten om Kaster kermis te vieren, nog steeds geen
goed idee is, ziet het feest er dit jaar wat anders uit. Op vrijdagavond en
zaterdagavond bakt het oudercomité artisanale meeneempizza’s in onze dorpsoven.
Op zondag kan je in de voormiddag deelnemen aan een aperowandeling, in de
namiddag voorzien we een dessertwandeling. Beide wandelingen starten en eindigen
in de school. Over de middag zal een pasta-foodtruck onze magen vullen. Jullie
kinderen krijgen vandaag een flyer mee met meer uitleg. Omdat het feest reeds over
2 weken is, zien we jullie bestellingen graag tegen 20 september. Vanaf 21 sept
worden alle kaarten duurder. Kaarten zijn vanaf ma 13 sept beschikbaar. Maak
gebruik van de bestelstrook (die je in de boekentas van je kind vindt). Je kan het
geld cash meegeven met je kind, je krijgt de kaarten per kerende terug.
Verkoop plantjes : Kom op tegen kanker
Juf Nele verkoopt op vrijdag 17 sept om 15.00 terug plantjes ten voordele van ‘ Kom
op tegen kanker’.
Eerste Communie en Vormsel : kerk van Kaster
Op za 18 sept om 14.00 is er de uitgestelde Eerste Communie voorzien voor kinderen,
die nu in 2de en 3de leerjaar zitten. Op zo 19 sept om 10.00 is er het uitgestelde
Vormsel voor kinderen, die nu in het 1ste middelbaar zitten.
Schoolreis op do 23 september
Op do 23 sept trekken we met z’n allen op schoolreis. De kleinste kleuters blijven in
onze omgeving en gaan naar Achiel en Hector in Tiegem binnen de schooluren. Voor
de oudste kleuters en het lager trekken we met de trein vanuit Waregem naar
Technopolis in Mechelen. De exacte uren worden later nog meegedeeld.
Turn T-shirts/ fluohesjes
Er zijn nieuwe turn T-shirts en fluohesjes besteld. Voorlopig moeten we ons nog wat
beredderen met de oude T-shirts en fluohesjes.

Kaster kermis : zondag 26 september
culinaire wandeling

bestelstrook

leefschool Groene Poortje

naam : ……………………………………..
bestelt hierbij
……..
………
………
………
………
………
………

kaarten voor de apero-wandeling aan 8 euro (+12)
kaarten voor de apero-wandeling aan 5 euro (kind)
kaarten foodtruck aan 12 euro (+12):
kaarten voor de dessertwandeling aan 8 euro (+12)
kaarten voor de dessertwandeling aan 5 euro (kind)
all-in kaart aan 25 euro (+12)
all-in kaart aan 15 euro (kind)

Prijzen vanaf 21 sept : telkens 1 euro duurder (all-in : 3 euro
duurder)
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