Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
30-11-18
Terugblik op quiz
Met 28 groepen zat het OC behoorlijk vol. We mogen terugblikken op een geslaagde
avond met een gevarieerde quiz (dank aan Gino), een vlotte presentator (dank aan
Bram), een vlotte organisatie en catering (dank aan oudercomité) en een eerlijke jury
(dank aan leerkrachten).
Klaas- en pannenkoekenactie
We hadden dit jaar een nieuw record van klaas- en pannenkoekenverkoop. We hopen
dat alle pakketten correct zijn aangekomen. Mede dankzij deze succesvolle actie
konden we 3 nieuwe digitale borden voor de klas van meester Cies, meester Stijn en
meester Wouter bestellen. Elke klas zal voortaan beschikken over een digitaal bord.
Schooleten maandag 26/11
Vorige maandag liep het fout met één van de ovens bij onze schooltraiteur, waardoor
de voorziene fishsticks niet mochten gegeven worden. De kinderen kregen dus enkel
brood, soep en wortelpuree. Het spreekt voor zich dat we deze maaltijd niet zullen
aanrekenen.
Geruststellend was wel dat er achteraf geen enkel risico verbonden bleek aan de
fishsticks en de maatregel eigenlijk onnodig was.
Oudercontact: 17 december van 16.00 tot 19.00
Op maandag 17 december is er oudercontact voor alle ouders van kleuter en lager.
Omdat we het vooral willen hebben over je kind zelf (en niet enkel over resultaten)
zullen we de proeven en het rapport voor het lager reeds eerder meegeven. Vanaf
het derde leerjaar zullen ook de kinderen zichzelf evalueren tijdens het oudercontact,
waarbij de leerkracht aanvult. Een totaal andere kijk op oudercontact, die we
achteraf zullen evalueren.
Graag de momenten doorgeven aan de klasleerkracht, waarop je op oudercontact kan
komen. We maken dan een regeling op , waarbij we rekening houden met broers of
zussen. Dit kan via de agenda of het heen- en weerschriftje
---------------------------------------------------------------------------------------------De ouders van ............................. uit klas ................
Kunnen naar het oudercontact komen
O tussen 16.00 en 17.00 (4de leerjaar enkel vanaf 17.00)
O tussen 17.00 en 18.00
O tussen 18.00 en 19.00
0 kunnen enkel op een ander moment (afspreken met leerkracht)

Koor
Uitzonderlijk is er 2 opeenvolgende weken koor op donderdag : op 6 dec en op 13
dec. Dit heeft te maken met de stadsklassen.
Voor het 2de trimester zijn volgende data geprikt voor het koor: 10 , 17 en 31 jan; 14
en 28 feb; 21 maart en 4 april. De ouders van de koorleden kregen dit van Charline
ook op mail.
Stadsklassen van 18 tot 21 dec voor midden en oudste lager
Binnenkort ontvangen jullie een boekje over de stadsklassen met het programma en
wat afspraken per klas. Hier al enkele algemene afspraken:
- de bagage (max een sporttas) wordt op maandagavond (oudercontact)
binnengebracht in de garage van de school. Deze worden dinsdag door Wim en Geert
met de wagen naar Gent gebracht. De kinderen vertrekken dus enkel met een kleine
rugzak met oa de picknick voor de eerste dag.
- We gaan met de trein vanuit Anzegem. We spreken op di 18 dec om 8.30 af aan
het station van Anzegem. Op vrijdag 21 dec zijn ze terug rond 14.50.
- Ouders, die dat wensen kunnen ons op do 20 dec een bezoek brengen aan de
schaatsbaan (aan de stadshal) tussen 19.00 en 20.00. Daarna mogen ouders ons
vergezellen naar ons hostel op wandelafstand van de schaatsbaan.
- Elke groep krijgt minimaal 2 begeleiders. Daarnaast hebben we ook nog een
kookploeg voor het bereiden van het warme avondmaal (bedankt Nicole en Wim).
Sinterklaas : woe 5 dec
De Sint is in het land. Ook in onze school wordt hij verwacht op woe 4 dec. Elke
leefgroep maakte alvast een nieuwe troon voor onze Sint. Om 8.40 trakteert de Sint
ons al met een sinterklaasontbijt. Daarna brengt hij een bezoek aan alle klassen.
Weekopdrachten: Bever en poes
Na onze voorleesweek zijn we toe aan 2 nieuwe dieren uit de Axenroos. De bever is
een harde werker, maar moet wel opletten dat hij niet van zich laat profiteren. De
poes is dankbaar voor de aandacht, die ze krijgt, maar moet ook wel niet alles
overlaten aan een ander.
Stagiairs op school
In de komende weken en ook in januari is de kans groot dat je nieuwe gezichten op
school ziet. We verwelkomen dan ook heel wat stagiairs in de komende periode.
Klusjesman gezocht
Nu onze vaste klusjesman Christiaan op pensioen is en nog enkel 12 u per maand
kan/mag presteren, hebben we nood aan een handige Harry, die af en toe een handje
kan komen helpen voor schilderwerken, kleine timmerwerken, ophangen van platen,
onderhoud tuin etc.....
Je kiest zelf je momenten en je krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Wie kan
ons helpen?
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