Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
22-09-17
Anzegem in rouw
We zijn diep geschokt door het overlijden van onze burgemeester. We leerden hem
kennen als een sterke leider met een hart voor de scholen. Zo konden we dit jaar
met de school rekenen op een nieuwe omheining, een evenwichtsparcours, het
vernieuwen van de oprit en een nieuw pad aan de klas van juf Lore. We leven mee
met allen, die hem heel hard zullen missen.
Weekopdrachten
Volgende week zetten we 2 dieren uit onze Axenroos in de kijker. De poes is altijd
heel lief, maar kan ook lui zijn. De bever is een harde werker, maar moet opletten
dat hij niet van zich laat profiteren.
Kaster kermis
Het ziet er naar uit dat de opkomst dit jaar iets minder zal zijn. Omdat heel wat
mensen (oudercomité, leerkrachten, ...) hier al veel werk in staken, vinden we dit wel
jammer. Wie nog wil inschrijven op de dag zelf, kan dat normaal gezien nog (voor
het restaurant en Jardins d'amuses). Met het aangekondigde mooie weer zou Jardins
d'amuses een voltreffer moeten zijn.
Kinderrommelmarkt
Wie graag zijn oude spullen verkoopt, kan vanaf 10.30 (klaarzetten) en vanaf 11.00
(verkoop) tot 12.00 terecht op onze kinderrommelmarkt in de Groeningestraat.
Deelname is gratis. Ons kersverse kinderkoor treedt kort op rond 11.30.
Zero food-waste op Kaster kermis
Omdat we vorig jaar heel veel eten moesten weggooien, omdat we de prijzen graag
democratisch houden en omdat we ook de laatste eters correct willen bedienen,
vragen we om bij het restaurant op Kaster kermis:
- niet méér op te scheppen dat je op kunt (je kan sowieso altijd een 2de keer
aanschuiven).
- één stuk kip en één stuk ham te nemen ( en niet bvb 2 keer ham, zodat iedereen
van alles kan proeven).
Bedankt voor jullie begrip!
Taarten
Wie (van het lager) nog een taart wil bakken voor Kaster kermis, mag dit zeker nog
doen. We kunnen er nog gebruiken. Je mag deze dan gewoon meebrengen naar het
feest. Bedankt aan alle taartbakkers!

Geen vrije dag na Kaster kermis
We wijzen er graag nog eens op dat er op ma 25 sept gewoon school is. De vrije dag
dit jaar gaat door op ma 2 okt. We hebben voor deze dag gekozen in samenspraak
met de andere scholen.

Schoolreis op di 3 okt
Op di 3 okt trekken we met de hele school op schoolreis. De kleuters en de eerste
graad gaan met de bus naar de Brielmeersen van 8.40 tot 16.00.
Het midden en oudste lager trekt met de trein naar Brugge . Ze vertrekken met de
trein om 8.10 aan het station van Anzegem en zijn daar terug om 17.50. Verdere info
in het schoolreisblaadje.
Samenwerking hogeschool
Hogeschool Vives zal in de komende maanden dikwijls te gast zijn in onze school met
een aantal studenten. Het is de bedoeling deze jonge studenten te laten participeren
in onze manier van werken.
Naschoolse sportactiviteit : Veldloop (L 1-6)
Op woe 27 sept is de eerste naschoolse sportactiviteit gepland. De kinderen kregen
hiervoor reeds een uitnodiging. Juf Lynn en meester Hannes zijn de
verantwoordelijke lkrn.
kleuterzwemmen : doNm 28 sept
Op doNm gaan onze kleuters zwemmen. Ze gaan olv van de leerkrachten en een
aantal ouders met de bus naar het zwembad van Zwevegem (binnen de schooluren).
Bezoek in de kleuterklassen: vrij 29 sept
Net als vorig jaar zijn we dit jaar af en toe gastschool voor bezoekende scholen en
leerkrachten. Op vrij 29 sept verwelkomen we reeds een eerste school uit
Lichtervelde, die onze manier van werken wil leren kennen.
buitenklas: bedankt oudercomité
De kosten voor onze buitenklas zullen grotendeels gedragen worden door ons
oudercomité. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor.
Save the date: di 10 okt om20.00
Op di 10 okt komt Frederik Imbo met zijn voorstelling naar de Stinge in Vichte :
"waarom we 2 oren hebben en maar 1 mond". Een organisatie van de culturele dienst
en ons oudercomité.
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