Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
11-09-20
Volgende week geen nieuwsbrief
Door de organisatie van de zeeklas, zal er volgende week geen nieuwsbrief zijn. De
volgende nieuwsbrief mag je verwachten op 25 sept.
Zeeklassen van ma 14 tot vrij 18 sept (Nieuwpoort)
Het is zover. Maandag verwachten we alle kinderen van midden en oudste lager
tegen 8.00 aan het station van Anzegem (kant station). De bagage wordt ingeladen
in 3 auto's. Handbagage met picknick blijft uiteraard bij de kinderen. De kinderen
zullen op vrijdag 18 sept rond 15.00 terug aankomen op hetzelfde perron, waar ook
de bagage zal teruggebracht worden. Ze voorspellen zomers weer. Steek dus zeker
een zonnepet en zonnecrème in de bagage. Mogen we ook vragen geen brieven te
schrijven naar je kinderen tijdens deze zeeklas?
Zeeklassen en covid-19
Ook tijdens de zeeklassen gelden volgende maatregelen : handen ontsmetten, bubbel
van oudste lager en midden lager scheiden, verluchten, mondmaskers voor
begeleiders en kookploeg... Tijdens de zeeklassen wordt heel veel gebruik gemaakt
van trein en tram. Mondmaskers voor kinderen jonger dan 12 zijn niet verplicht,
maar mogen uiteraard.
Schoolreis voor kleuter en jongste lager : di 15 sept
Ook de kleuters en het jongste lager trekken naar Nieuwpoort. Ze gaan met de bus.
Mogen we vragen om ten laatste tegen 8.30 op school aanwezig te zijn, zodat we
tijdig kunnen vertrekken. We zijn terug tegen 16.00 aan de school. Vergeet je
zonnepet, zonnecrème en je picknick niet!
Zwemkalender lager
Dit jaar gaan we zwemmen op vrijdagnamiddag in het nieuwe zwembad van Vichte.
De bus vertrekt reeds om 12.45, zodat we om 13.15 al in het water kunnen. Net
zoals vorig jaar blijft er telkens 1 groep in de school bij juf Katrien.
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Zwemmen Kleuter : 12/10, 09/11, 01/03 en 10/05
Onze kleuters gaan dit jaar slechts 4 keer zwemmen in het zwembad van Zwevegem.
Op deze momenten zijn er geen andere groepen in het zwembad, wat ons veiliger
lijkt: 12 okt, 9 nov, 1 maart en 10 mei. De leerkrachten stellen een beurtrol op voor
de ouders, die graag meegaan tijdens deze zwembeurten.
Wat bij een besmetting van Covid -19 in onze school?
Kinderen, die ziek zijn (bvb koorts), worden direct apart gezet en door de ouders
opgehaald. Wanneer blijkt dat het om een Covid-19 besmetting gaat, mag het kind 2
weken niet naar school komen. Enkel als er binnen de 2 weken in dezelfde klas een
2de besmetting zou opduiken, gaat de volledige klas in quarantaine voor 2 weken.
Ook bij een evt besmetting van de leerkracht, gaan de lessen door, behalve bij een
kleuterleerkracht. Dan moeten alle kleuters 2 weken in quarantaine. Kinderen met
een verkoudheid mogen gerust naar school komen.
Weekopdrachten
Aangezien we volgende week een heel speciale week hebben (zeeklas, schoolreis), is
er geen nieuwe weekopdracht. Respect voor elkaar, voor materiaal, de natuur blijft
de uitdaging. De week van 21 september starten we de carfree-week. Naar school
stappen, trappen of carpoolen is dan de boodschap, al begrijpen we dat dit niet altijd
haalbaar is voor onze kleinsten en degene, die ver wonen.
Medisch toezicht voor 2de kleuter : doVM 17 sept
Op do 17 sept komt het CLB naar onze school voor het medisch toezicht voor het 2de
kleuter (dit gebeurt normaal in 1ste kleuter, maar werd uitgesteld door corona)
Naschoolse sportactiviteit : veldloop voor lager : woe 23 sept
Op woe 23 sept kunnen de kinderen van het lager deelnemen aan de veldloop. Ze
kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging. Juf Lynn is van de partij.
Vertelwandeling voor oudste kleuter in Sint-Arnoldus : do 24 sept
Op do 24 sept organiseert de culturele dienst een vertelwandeling voor onze oudste
kleuters. Ze gaan met de bus binnen de klasuren.
Geldspel voor midden lager : vrij 25 sept
Op 25 sept komt het sociaal huis een spel spelen rond geldbesteding. Aanleren hoe je
correct omgaat met geld is het doel van dit spel.
Franse les, mandalaklas, Rots en water
Graag melden we ook nog eens dat we ook dit jaar kunnen rekenen op juf Goedele,
die op een speelse manier Franse initiatie geeft voor oudste kleuter, jongste lager en
midden lager. Juf Ann is verantwoordelijk voor de mandalaklas (lager), waar
kinderen een uurtje per dag in alle rust en met de nodige ondersteuning hun klaswerk
kunnen afwerken. Meester Hannes geeft gedurende het schooljaar regelmatig een
lesje Rots en Water (lager), waarbij kinderen geleerd wordt hoe ze weerbaar en
flexibel kunnen worden in onze complexe maatschappij.
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