Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
12-01-18
Beste wensen
Vooreerst willen we onze beste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar. We
wensen jullie heel veel vreugde voor wat goed gaat, een flinke dosis
relativeringsvermogen voor wat minder gaat.
Weekopdrachten
Deze week deden we met z'n allen "Doe de klik". Verwarming uit, lichten uit.... Goed
voor de financiën en goed voor het milieu. De volgende weken staan in het teken van
het schoolfeest :" Ik mag schitteren". We hopen dat alle kinderen een beetje "ster"
mogen zijn op het volgende schoolfeest.
Onkostennota voor mutualiteiten
Vandaag krijgt je kind een onkostennota voor uitstappen en sportactiviteiten voor het
jaar 2017. Je kan hiermee een tegemoetkoming vragen bij jullie mutualiteiten.
Ouders kleuter welkom op di 16/01 om 15.30
Bij de kleuters zijn er momenteel 2 stagiaires aan het werk. Ze werken rond de
brandweer. Deze week kregen ze bezoek van de brandweer. Op di 16 jan om 15.30
is de plechtige opening van hun "brandweerkazerne" gepland. Ouders welkom!
Ouderavond ouders 6de leerjaar: 25 jan om 19.30 in Spikerelle Avelgem
De ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar worden op do 25 jan verwacht in
Spikerelle in Avelgem. Zie hiervoor ook de aparte uitnodiging.
Schoolfeest op 27 jan
Het schoolfeest valt dit jaar iets eerder dan anders, omdat het OC in feb niet vrij was.
Vandaag krijgt je kind een flyer mee. De affiches volgen binnenkort. Kaarten bestellen
kan vanaf maandag 15/01. Geef je kind een envelop mee met de gewenste kaarten
en het geld. Je krijgt per kerende de kaarten meteen mee. Je kan hiervoor
onderstaande strook gebruiken of noteren op de envelop zelf.
-----------------------------------------------------------------------------------------------inschrijvingsstrook schoolfeest
naam: .............................................................. bestelt hierbij
- ............... all-in kaarten voor de namiddagvoorstelling aan 10 euro (11 euro)
- ............... ingangskaarten avondvoorstelling aan 3 euro (4 euro)
- ............... maaltijden volwassene (+ 12) aan 14 euro (15 euro)
- ............... maaltijden kinderen (-12) aan 8 euro (9 euro)
- ............... maaltijd gezin aan 45 euro (50 euro)
Prijzen tussen haakjes vanaf 23 jan

Aanwezigheid van de kinderen op het schoolfeest
Net zoals vorig jaar zijn er dit jaar 2 voorstellingen. Eén om 15.30 en één om 18.00.
Het is de bedoeling dat de kinderen aan beide voorstellingen meewerken. Hun
aanwezigheid is dus vereist van 15.15 tot +/- 19.00. De school zorgt voor opvang (in
de school) tussen de 2 voorstellingen.
Opbrengst warmste week
De verkoop van snoepzakjes bracht 475 euro in het laatje. Geld dat het dierenasiel
met hun nieuwe bouwplannen goed zullen kunnen gebruiken. Bedankt aan de vele
kopers!
Maandag 15 jan geen slaapklas
Op ma zal er uitzonderlijk geen slaapklas zijn. De opvang is bezet voor vergadering.
met de directies van onze scholengemeenschap.
Taarten gevraagd voor schoolfeest
Net zoals vorig jaar willen we graag de ouders (of grootouders) van de kleuters
aanspreken voor het bakken van een of meerdere taarten. Graag een seintje in het
heen- en weermapje als je dit ziet zitten. De taarten breng je op het schoolfeest mee
(vanaf 13.30). Bedankt alvast!

Wendag voor peuters : vrij 26 jan
Het kleuterteam zet zijn deuren open voor ouders en peuters, die binnenkort kunnen
starten op vrij 26 jan.
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