Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
8-01-21
Beste wensen
We willen jullie het allerbeste wensen voor 2021. Gezond terug naar het normale
leven staat ongetwijfeld boven op de agenda.
Meester Geert afwezig
Meester Geert ondergaat volgende week een kleine medische ingreep en zal daardoor
2 weken out zijn. Meester Bram en meester Wouter nemen de honneurs waar en juf
Lindsey versterkt ondertussen ons team.
Studie op ma, di en do van 16.15 tot 16.45
Vanaf het 3de leerjaar is studie verplicht voor degene die naar de opvang gaan. Voor
het 1ste en 2de leerjaar geldt deze verplichting niet, al mogen ze wel aansluiten. We
begrijpen dat het niet altijd simpel is om (jonge) kinderen na het avondeten nog aan
het werk te zetten. In deze huiswerkklas is het wel de bedoeling dat kinderen hun
werk zelfstandig kunnen maken.
Klusjesman/fietsenhersteller gevraagd
We zijn dringend op zoek naar een klusjesman en een fietsenhersteller (voor de
courante zaken). Dat mag uiteraard ook dezelfde persoon zijn. Er staat hier een
belastingvrije vergoeding tegenover. Kandidaten mogen zich gerust melden via het
mailadres van de school.
Typlessen vanaf do 14 jan (12.30 tot 13.00)
Op do 14 jan starten de typlessen. De cursus is momenteel volzet, maar het is de
bedoeling dat we deze cursus regelmatig herhalen. De kostprijs vind je op de factuur
van jan. De ouders van de ingeschreven kinderen kregen begin deze week een
bevestigingsmail van hun inschrijving. Wie geen mail kreeg, laat zo snel mogelijk
iets weten via mail (info@groenepoortje.be).
Heropstart zwemlessen lager vanaf vrij 15 jan
Op vrij 15 jan gaat het jongste en oudste lager terug zwemmen. Voor het midden
lager is er dan turnles voorzien. De zwemlessen (en busrit) zullen coronaveilig
verlopen.
Schoolfeest
Op 6 feb was er normaal schoolfeest voorzien, maar deze kan in deze tijden niet
doorgaan. Als alternatief plannen we een coronaveilig schoolfeest op 6 maart. De
voorstelling zal opgenomen worden en via Wetransfer gratis ter beschikking gesteld

worden. Ook bekijken we hoe we via afhaalmaaltijden toch een centje kunnen
verdienen. Wordt vervolgd.
Weekopdrachten
Deze week zetten we 2 dieren uit onze Axenroos in de kijker: de steenbok en de
havik. De steenbok staat stevig in zijn schoenen, maar kan soms aanvallend
overkomen. De havik komt uit voor zijn mening, maar moet wel opletten dat hij
anderen niet kwetst.
Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn na Nieuwjaar niet veranderd en blijven zeker al van kracht
tot de krokusvakantie. We behouden ook zolang ons systeem om te werken met 4
leeftijdsbubbels, die apart spelen, eten en werken. We gaan hiermee verder dan wat
de overheid van ons vraagt. Bij een eventuele (uitgebreide) besmetting binnen een
klasgroep, moeten we hierdoor niet de hele school in quarantaine zetten, maar enkel
deze bubbel. We hopen in elk geval dat het nooit zo ver komt.
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