Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
26-10-18
Herfstvakantie
We wensen alle kinderen en leerkrachten een deugddoende herfstvakantie toe. Tot op
maandag 5 november.
Werken in de vakantie
Tijdens de vakantie en ook daarna wordt er verder gewerkt aan de (nieuwe)
speelklas en de polyvalente ruimte. Het duurt wel nog even voor ze afgewerkt zullen
zijn.
Vandalisme op speelplaats na schooltijd
De tuin vooraan is een openbaar speelplein. Dat geldt echter niet voor de speelplaats.
We vinden het zeker spijtig dat we ook de speelplaats niet kunnen openstellen buiten
de schooluren en dat we binnenkort ook camera's zullen moeten plaatsen om
vandalenstreken tegen te gaan.
Auteurslezing voor oudste lager : diVM 6 nov
Op di 6 nov trekt het oudste lager naar de boekenbeurs en daarna naar een
auteurslezing van jeugdauteur Koen D'Haene. Ze gaan met de lijnbus, waardoor ze 's
middags iets later terug op school zullen zijn (tegen 12.10)
Weekopdrachten
Na onze gezonde week, willen we na de vakantie inzetten op week van de smaak.
Elke klas zorgt voor een gerechtje, waarbij telkens 1 smaak centraal staat : zuur,
zout, bitter en zoet.
Conferentie op ma 12 nov
Vergeet niet opvang te zoeken voor je kinderen op 12 nov. De gemeentelijke opvang
"de Schildpad" opent haar deuren. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
3de kleuter en 1ste leerjaar naar het bos: woeVM 7 dec
Op woe 7 nov trekt het derde kleuter en het eerste leerjaar naar Tiegembos. Ze gaan
te voet door, maar graag deden we een beroep op ouders/grootouders om ons in
Tiegem (parking Vital Moreelsplein, rechtover het bos) op te halen om 11.40.
Kinderen, die niet opgehaald kunnen worden, brengen we uiteraard terug naar school.
Klaas- en Pannenkoekenactie
Ook dit jaar is er terug een klaas- en pannenkoekenactie voorzien. De levering is
voorzien op do 29 november. Meer info op de brief, die je kind vandaag meekrijgt.

Proeven voor het lager
Zoals steeds voorzien we een proevenperiode voor de Sinterklaasperiode. De laatste
proeven zullen in elke klas afgenomen worden op di 4 december. Meer info volgt
vanuit de verschillende klassen na de herfstvakantie.
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