St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

Nieuwsbrief
Dag kinderen,
dag ouders,
dag grootouders,
dag iedereen van onze school,

01.09.17

“Allemaal schatten….op schattenjacht”
We starten het nieuwe schooljaar onder het thema “Allemaal schatten….op schattenjacht”.
Ieder van ons gaat een gans schooljaar op zoek, met eigen talenten en mogelijkheden naar de schat in de
ander maar ook in zichzelf.
We zullen verbaasd zijn over de schatten die we vinden en ontdekken.
Ieder kind is als een ruwe diamant waarin een schitterende briljant verscholen is. De verblindende
schoonheid volstrekt zich geleidelijk aan, met veel slijpen, schaven, geduldige inzet en in kleine stapjes.
We streven er naar om dit schooljaar zoveel mogelijk te schitteren.

Belangrijke data 2017 – 2018
Infoavonden begin schooljaar
dinsdag 5 september:
19u00: eerste graad
donderdag 7 september:
19u00: K5, K6, K8
19u45: tweede graad
dinsdag 12 september:
19u: K1, K2, K7
19u45: derde graad
Alle infoavonden starten met een gezamenlijk moment in de zaal waarbij de directie de avond
inleidt en een vertegenwoordiger van de ouderraad de vereniging voorstelt.
Vrije dagen
Eerste trimester
Vrije dag: vrijdag 29 september 2017
Herfstvakantie: van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 05 november 2017
Kerstvakantie: van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 07 januari 2018
Tweede trimester
Krokusvakantie: van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018
Pedagogische studiedag: maandag 5 maart 2018
Paasvakantie: van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018
Derde trimester
Pedagogische studiedag: woensdag 25 april 2018
Vrije dag: maandag 30 april 2018
Feest van de arbeid: dinsdag 01 mei 2018
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
Vrije dag: vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
Einde schooljaar : vrijdag 29 juni 2018 (12u)
Extra activiteiten
Strapdag: vrijdag 22 september 2017
Veldloop gemeente Zoersel: dinsdag 26 september 2017
Klasfoto’s: woensdag 27 september 2017
Sint op school: maandag 04 december 2017
Carnavalstoet: vrijdag 09 februari 2018
Optreden lagere school: donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart 2018

Meerdaagse uitstappen
3L: 02-03 oktober 2017: boerderijklassen
4L: 05-06 oktober 2017: met de fiets door Zoersel
Doe-meedagen kleuterschool
Centrumschool
woensdag 11 oktober 2017 woensdag 17 januari 2018
’t Kievitje
maandag 09 oktober 2017 maandag 15 januari 2018

woensdag 06 juni 2018
maandag 04 juni 2018

Vergaderingen ouderraad
Maandag 18 september 2017
Dinsdag 21 november 2017
Woensdag 17 januari 2018
Donderdag 26 april 2018
Maandag 11 juni 2018
Activiteiten ouderraad
kom-kijk-dag: dinsdag 29 augustus 2017: 18.00u – 20.00u
Verwenontbijt: zondag 8 oktober 2017
Feest Heilige Elisabeth: vrijdag 17 november 2017
Sint op school: maandag 04 december 2017
Sprookjesnacht: zaterdag 27 januari 2018
Lentefeest: zondag 27 mei 2018
Kinderdisco: zaterdag 23 juni 2018
Afscheid zesde leerjaar: datum nog te bepalen
Schoolraad
Maandag 9 oktober 2017
Maandag 19 februari 2018
Maandag 18 juni 2018
Oudercontacten schooljaar 2017-2018
individuele oudercontacten lagere school
september - oktober: selectieve oudercontacten op vraag van de school of de ouders
dinsdag 28 november: eerste graad
woensdag 20 december: tweede en derde graad
februari: selectieve oudercontacten op vraag van de school of van de ouders
woensdag 28 maart: zesde leerjaar, studiekeuze
dinsdag 15 mei: eerste en tweede leerjaar
woensdag 16 mei: derde t/m vijfde leerjaar
einde schooljaar: selectieve oudercontacten op vraag van de school of de ouders
individuele oudercontacten kleuterschool
donderdag 16 november:
4-, 5-jarigen
donderdag 07 december
2,5-, 3-jarigen
donderdag 08 maart:
5-jarigen
dinsdag 08 mei:
2,5-, 3-, 4-jarigen
Rapporten schooljaar 2017-2018
donderdag 28 september: eerste leerjaar
vrijdag 27 oktober: alle klassen
vrijdag 28 november: eerste leerjaar
woensdag 20 december: tweede en derde graad
vrijdag 22 december: eerste graad
vrijdag 09 februari: zesde leerjaar
vrijdag 02 maart: eerste leerjaar t/m vijfde leerjaar
woensdag 28 maart: zesde leerjaar (studiekeuze)
dinsdag 15 mei: eerste en tweede leerjaar
woensdag 16 mei: derde t/m vijfde leerjaar
vrijdag 29 juni: alle klassen

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .
Bekijk het vernieuwde schoolreglement.

Nieuwsbrief
Mocht u omwille van een bepaalde reden (serverproblemen, verkeerd mailadres, …) de nieuwsbrief niet
digitaal ontvangen hebben, meld dit op het secretariaat.
Je vindt de nieuwsbrief ook op onze website www.elisazoe.be.

Parkeerverbod
Tijdens het weekend van vrijdag 08 tot zondag 10 september wordt in en rond de volleybalzaal een
jeugdweekend georganiseerd. De organisatoren van de plaatselijke volleybalclub melden dat vanaf
donderdag 09 september om 17.00u. de parking aan de voorkant van de zaal niet meer beschikbaar zal zijn.
Ouders die hun kinderen op donderdag en vrijdag langs de achteringang van de school brengen of ophalen,
kunnen dus enkel nog naast of achter de volleybalzaal parkeren.
Hartelijk dank voor uw begrip.

Vanuit de ouderraad
De ouderraad is op zoek naar extra leden en/of helpende handen voor het volgende schooljaar. Na de
voorstelling tijdens de verschillende ouderavonden worden informatiebrieven over de werking van de
ouderraad meegegeven met de kinderen. Ouders die hun steentje willen bijdragen kunnen het bijgevoegde
strookje ingevuld terugbezorgen aan de school.
Zondag 8 oktober organiseren we onze ontbijtdag. De ouderraad levert stevig gevulde ontbijtmanden aan
huis vanaf 7u30. Bestellen kan via de uitnodiging die de kinderen meebrengen naar huis.

Terug naar school: ochtendstress vermijden en toch tijdig op school
Het is voor de meeste kinderen en ouders flink aanpassen aan de drukte in de ochtend tijdens de eerste weken
van september. Deze tips kunnen helpen om de septemberochtenden vlotter te laten verlopen:
- zorg voor een goede routine, doe de dingen in dezelfde volgorde
- leg kleren de avond voordien al klaar, zo heb je meer tijd om samen met je kind te kiezen
- plan voldoende tijd in om te ontbijten
- voorzie wat extra tijd voor onvoorziene omstandigheden
Met al je vragen hierover kan je terecht op: www.opvoedingswinkelzoersel.be.

Registratie middagdrankjes
Vanaf dit schooljaar worden er geen drankkaarten meer gebruikt in de refter van de lagere school. De
schooldrankjes die de leerlingen tijdens de middag gebruiken, worden gescand via een persoonlijke barcode
die de leerlingen toegewezen krijgen en worden verrekend via de schoolrekening.
De drankkaarten die vorig schooljaar nog werden aangekocht, kunnen opgebruikt worden.
De prijs van de dranken blijft ongewijzigd.

Een domiciliëringsopdracht voor onze school
Alle ouders krijgen sinds enkele jaren de kans om de betaling van de schoolfactuur met een
domiciliëringsopdracht te regelen. Indien u ook van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een
formulier vragen via het secretariaat. Dankjewel voor de medewerking!

Ophalen kleuters
De kleuters die door hun ouders opgehaald worden via de toegang langs de speelweide, worden best
opgewacht aan de tweede toegangspoort tot de speelplaats, voorbij de zandbakken.
Op deze manier hoeven de kleine kleuters niet de ganse speelplaats over te steken om naar de
ouders te stappen.

Agenda
maandag 4 september:
dinsdag 5 september:

4L, 5L, 6L: zwemmen
19u, eerste graad: algemene infoavond

woensdag 6 september:

fruitdag

donderdag 7 september:

1L, 2L, 3L: zwemmen
19u, klas juf Liesbet, juf Annemie, juf Evi: algemene infoavond
19u45, tweede graad: algemene infoavond

vrijdag 8 september:

10u10: bezinning lagere school

Wim Vekemans,
directeur

