Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
27-10-17
Herfstvakantie
Na 2 maanden hard werken zijn de kinderen toe aan een welverdiende rust. Geniet
van de vakantie. tot op 6 november!
Contactavond ouders eerste communie
Voor de ouders van de eerste communicanten is er een contactavond gepland (voor
Groot-Anzegem) op woe 8 nov om 20.00 in de Ark (Kerstraat Anzegem).
Weekopdrachten
Nadat deze week "respect voor elkaar" centraal stond, willen we na de vakantie
inzetten op de vredesweek. In deze week gaat het zowel over ruzies oplossen (met
onze vriendenwand) als over thema's oorlog en vrede.
Terugblik grootouderfeest
We kijken tevreden terug op het shlagerfestival van de kleuters en het jongste lager
voor hun grootouders. Ook Kristof en Linsey waren van de partij.
Oudste lager naar boekenbeurs/jeugdauteur: di 9 nov
Het oudste lager gaat op di 7 nov naar de boekenbeurs en auteurslezing in Anzegem.
Ze gaan met de lijnbus om 9.00 en zijn terug rond 12.10.
Oudste lager naar technieklabo Vives : di 14 nov
Het oudste lager gaat op 14 nov naar Vives voor een technieklabo. We hopen op
voldoende vervoer met auto's. Vertrek is voorzien om 11.30, we keren terug vanuit
Kortrijk om 15.30. Graag een seintje aan meester Bram als je dit ziet zitten.
KLaas- en pannekoekenactie
Naar jaarlijkse gewoonte verkopen we pannen- en klaaskoeken. Je kind krijgt
vandaag hiervoor een brief mee. Levering is voorzien op donderdag 30 nov.
Proevenperiode tot di 28 nov
Het duurt nog wel even, maar we willen nu al meegeven dat de proevenperiode voor
het lager eindigt op di 28 nov (net voor het Sintfeest van 29 nov).
LVS-rapport (lager)
Vandaag krijgt je kind het LVS-rapport mee. Dit is bedoeld om de sterktes en
groeipunten van je kind op te sporen, waarop we onze zorg kunnen afstellen.
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