Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
10-11-17
Weekopdrachten
Naar aanleiding van 11 november hadden we deze week de "vredesweek". Bij de
jongsten ging het vooral over ruzies oplossen, bij de ouderen hadden we het over
oorlog en vrede.
Volgende week is het week van de smaak. Elke dag zorgt een klas voor een lekkere
verrassing.
11 november herdenking
Op 11 nov om 10.30 is er een korte herdenking bij de graven van de oud-strijders op
het kerkhof in Kaster. Olv juf Nele en meester Cies zorgt ook de school voor een
bijdrage. Iedereen welkom!
Uitstappen
- op di 14 nov trekt het midden lager met juf Nele naar Be-part in Waregem. Ze gaan
met de lijnbus. Wees dus 's morgens zeker op tijd op school. 's Middags zullen ze iets
later terug zijn (rond 12.10).
- Het oudste lager trekt op di 14 nov naar Vives hogeschool in Kortrijk voor een dag
rond techniek. Ze worden gebracht met auto's. Deze uitstap vertrekt reeds in de
voormiddag (vergeet je picknick niet). Ze zijn terug tegen 16.00.
Naschoolse sportactiviteit : netbal
Het oudste lager kan op woe 15 nov deelnemen aan het netbaltornooi in de sporthal
van Anzegem. Ze kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging. Naast meester
Hannes is ook meester Bram hierbij aanwezig.
Conferentie op vrij 17 nov : geen school
Op vrij 17 nov is er voor de hele scholengemeenschap conferentie rond het nieuwe
leerplan. Er is die dag geen school, de buitenschoolse opvang opent die dag haar
deuren (wel vooraf inschrijven via www.i-school.be).
Kerstboeken en andere
We bieden via de school geen mogelijkheid aan voor het bestellen van kerstboeken,
paasboeken etc.... Wie dat wil kan uiteraard rechtstreeks bij de uitgeverij bestellen.
Quiz op 25 nov
Momenteel lopen de inschrijvingen vlot binnen. Wie er bij wil zijn, kan dat nog via
info@groenepoortje.be. Het belooft een gevarieerde quiz te worden.
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