Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
22-08-17
Openklasdag op zo 27 aug van 10 tot 12
Eind augustus, net voor het nieuwe schooljaar zetten we onze deuren weer open. De
klassen zijn grondig gepoetst, de leerkrachten legden alles klaar. We verwachten
jullie dan ook op 28 aug tussen 10 en 12 voor onze jaarlijkse openklasdag. We
zorgen voor een drankje. Tot dan!
Werken op school
Het wordt een gewoonte om in de vakantie de school verder te verfraaien. Dit jaar
werd de garage grondig aangepakt en meteen ook het ontbrekende stuk tussen de
nieuwe oprit en de nieuwe speelplaats in klinkers gelegd. Het garagegebouw zal
voortaan ook een buitenklasje herbergen, maar dit moet nog verder afgewerkt
worden. Aan de klas van de kleinste kleuters kwam ook een nieuw voetpad. Dit werd
bekostigd door de gemeente.
Dank aan de vele vrijwilligers voor de vele uren werk!
Refter
We kregen ondertussen ook de goedkeuring voor de vernieuwing van het dak aan de
refter, maar zullen deze werken maar kunnen uitvoeren in de paasvakantie, omdat
dakwerken en kinderen op school nu eenmaal niet zo goed samengaan.
Schoolstart : 1 sept
Zoals elk jaar zorgt het oudercomité op 1 sept voor een warm welkom. Daarna
vliegen we er weer in met 29 kleuters en 74 kinderen lager.
Jaarthema: ZET JE IN, LEEF JE UIT
We vinden het heel belangrijk dat kinderen graag naar school komen, dat ze zich
kunnen uitleven op school, maar tegelijk is het ook nodig dat kinderen zich inzetten
om bij te leren, om elkaar te helpen.
Kaster kermis : zo 24 sept
Noteer alvast 24 sept in jullie agenda. Dan vieren we weer samen met het
oudercomité Kaster kermis. In de voormiddag is er dit jaar terug een rommelmarkt.
Na het eten gaat onze 2de "Jardins d'Amuses" door. We bezoeken een aantal
schitterende tuinen. Verdere info volgt!
Turnkledij lager
Nieuwe leerlingen en leerlingen in het eerste leerjaar krijgen bij het begin van het
schooljaar een turn T-shirt en een turnzak gratis aangeboden door het oudercomité.

Voor een zwart turnbroekje en witte turnpantoffels zorg je zelf. KLeuters hebben nog
geen turnkledij nodig.
Zwemkalender lager
1ste trimester
8 en 22 sept
6 en 20 okt
10 en 24 nov
8 en 22 dec

Zwemkalender kleuter
28 sept
30 nov

2de trimester
19 jan
2 en 23 feb
9 en 23 ma

3de trimester
27 april
26 mei
9 en 23 juni

8 feb
15 maart

24 mei

Klaswerking
Ook dit jaar blijven we inzetten po co-teaching (met 2 of meer leerkrachten in één
klas)
Kleuter : juf Lore, juf Lynn en meester Wouter (halftime)
Jongste lager : juf Katrien (1ste VM), juf Marijke (2de VM) en meester Wouter (1en 2
NM)
midden lager : juf Nele en meester Cies
oudste lager : meester Bram en juf Kim
Schoolkoor : vanaf do 7 sept
Vanaf do 7 sept kan je kind naar de repetities van het schoolkoor komen. Voor de
kinderen van het 1ste, de en 3de leerjaar gaan deze door van 16.15 tot 16.45. Voor
de kinderen van 4de, 5de en 6de is dit van 16.45 tot 17.15. De kostprijs hiervoor is
dezelfde als voor de opvang en de studie. Je krijgt hiervoor ook een fiscaal attest.
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