Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren

Kaster kermis : 30 september
Vandaag krijgt je kind een flyer en een affiche mee van Kaster kermis.
Dit jaar is er barbecue voorzien, een cultuurevenement op school en een
geutelingenbak. Eetkaarten en kaarten voor de voorstelling kan je vanaf maandag
verkrijgen op school. Graag het geld cash meegeven en je krijgt per kerende de
kaarten terug mee. Vergeet niet op de envelop te noteren wat je precies wenst.
Eetkaarten kosten 16 euro (+12), 9 euro (-12) of 55 euro (gezin).
De cultuurkaarten kosten 7 euro. De geutelingen kunnen ter plaatse betaald worden.
Allergenen : via website van de school
Voortaan vind je bij de maaltijden ook een link naar de allergenen per maaltijd. Als
ouder kan je best inschatten wat je kind wel of niet mag eten als het een
voedselallergie heeft. Melden kan via het weekoverzicht van de maaltijden.
Foto's : eerste schooldag
Het oudercomité nam de eerste dag een foto van je kind(eren). Deze foto zal je
binnenkort meekrijgen. Een geschenkje van het oudercomité. Bedankt!
Weekopdrachten : strapweek
Na een week "nooit meer oorlog" met als hoogtepunt de inleefdag van maandag (van
2de tot 4de) en dinsdag (voor 5 en 6) in Tiegembos, zetten we volop in op strappen.
Milieuvriendelijk (te voet, met de fiets of carpoolend) en veilig (met fluojas) naar
school komen is de boodschap.
Het eerste fluohesje van de school is steeds gratis. Daarna wordt het op de
schoolrekening geplaatst (5 euro). We zouden het fijn vinden als iedereen een
fluohesje van de school zou dragen. Bedankt!
Dag van de sportclub : woe 19 sept
Op dag van de sportclub mogen de kinderen, die lid zijn van een sportclub, in hun
sportoutfit naar school komen. We maken er een leuk momentje van.
Onderlegger Kaster kermis
Zoals elk jaar maken we tgv Kaster kermis onderleggers (die we nog eens gebruiken
op het schoolfeest).
Er zijn advertenties van 35 euro, 60 euro of 100 euro. Wie graag zo'n advertentie
plaatst mag gerust een mailtje naar de school sturen.
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