Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
29-03-19
Laatste nieuwsbrief voor de paasvakantie
Volgende week mag je het paaskrantje verwachten. Er zal dus geen nieuwsbrief zijn.
Bloemenverkoop parochie tvv Broederlijk Delen
De vormelingen verkopen op za 30 ma tussen 9 en 12 bloemen ten voordele van
Broederlijk Delen. Ook kinderen van het 5de leerjaar zijn welkom. Verzamelen om
9.00 aan OC Groeninge.
Data koortje 3de trimester
Het schoolkoortje gaat in het 3de trimester door op volgende data :
- 25 april
- 9 en 23 mei
- 6 en 13 juni
Weekopdrachten + sober maal op vrij 05/04
Volgende week zetten we nog eens alles op alles voor Broederlijk delen (Pérere). Het
geldtapijt kan zeker nog wat extra centen gebruiken en op vrijdag 5 april is er sober
maal. Je kan dus geen volle maaltijd of een broodje bestellen op vrij 5 april. Voor het
sober maal wordt de normale middagprijs aangerekend op de volgende factuur.
Deelnemen aan het sober maal kan ook nog als je dit niet op het overzicht van de
week hebt gezet. We hopen alleszins op zoveel mogelijk deelnemers.
Wijzigingen in personeel
Volgende week gaat juf Katrien weer halftijds aan de slag. Meester Wouter neemt
dan ook in de NM het jongste lager over. Juf Tine komt in de VM het kleuter
versterken. Na de vakantie neemt juf Joke (terug uit bevallingsverlof) haar oude
functie terug op . Juf Leonie zal (samen met juf Katrien) instaan voor het jongste
lager voor de rest van het schooljaar.
Afsluiter op vrij 5 april
Net voor de paasvakantie zorgen we terug voor een afsluiter. Om 13.15 worden jullie
in de eetzaal verwacht voor een uiteenzetting over Pérere. Rond 13.45 maken we
samen een korte paaswandeling en zoeken de kinderen hun paaszakje.
Oproep : tijdig op school aub
Mogen we nog eens vragen je kinderen tijdig op school te brengen aub? Laatkomers
zorgen telkens voor een onderbreking in het klasgebeuren, wat niet zo leuk is voor de
leerkracht en de klasgenoten. Bedankt!

Kleuterzwemmen : di 2 april
Op diNM gaan onze kleuters zwemmen. Ze gaan met een grote bus binnen de
klasuren.
Buitenlesgeefdag : di 2 april
Op di 2 april is het buitenlesgeefdag. Als het weer een beetje meezit, zal er die dag
ook vaak buiten lesgegeven worden (warme kledij voorzien aub)
Ontbijtpakketten oudercomité
Het oudercomité plant een grote aankop van een speeltoestel op de kleine speelplaats
(ter vervanging van de trein). Daarom zouden ze graag heel veel ontbijtpakketten
verkopen. Wie er de vorige jaren al een kocht, weet dat die ontbijtpakketten een
absolute aanrader zijn. Bestellingen mogen doorgegeven worden aan de school (blad
+ geld afgeven aan de klasleerkracht) en dit liefst voor de paasvakantie. Bedankt
voor jullie steun!
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