St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

10.11.17

Familienieuws
Overleden: Paul Van Kemseke, grootvader van Theo Van Kemseke (6A)
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Grootouders op school
Vrijdag 24 november nodigen we alle grootouders uit in onze kleuterschool.
De kleuters hebben een uitnodigingsbrief met inschrijvingsstrook mee naar huis gekregen voor de
herfstvakantie. (De brief kan je ook terug vinden op de website)
De inschrijvingen worden verwacht ten laatste op maandag 20 november.
Feestdag van de Heilige Elisabeth
Onze school draagt de naam van de Heilige Elisabeth. Haar naamfeest valt op vrijdag 17 november. Dit
willen wij in onze school niet zomaar voorbij laten gaan. In elke klas zal er op die dag aandacht geschonken
worden aan deze heilige vrouw. Natuurlijk hoort bij dit naamfeest ook een traktatie voor de kinderen!

GE-TIC-T: theatervoorstelling ten voordele van de school
De toneelvereniging Tillia speelt op 24 en 25 november en op 1, 2, 8 en 9 december telkens om 20u
de komedie GE-TIC-T.
Vanaf nu zijn er ook kaarten te koop via het secretariaat van de school. Een deel van de opbrengst
van de kaartverkoop en de voorstellingsavonden gaat naar de school.
Op deze manier draagt u bij tot de aankoop van nieuwe spelmaterialen voor de speelplaats.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Little Hearts
Eind volgende week wordt de verkoopactie voor Little Hearts afgesloten.
Je kan nog een laatste inspanning doen tot 17 november.
18 tot 26 november: voorleesweek
Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en
de fantasie stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden opent, niet alleen bij jonge kinderen, maar
ook bij kinderen die zelf al lezen. Dit jaar zetten we bovendien de voorleespapa's in de kijker. Want
zij zijn van groot belang voor de leesopvoeding van kinderen.
Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens extra voor, thuis, op school, in de kinderopvang of
zelfs op het werk. Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!
Hoera voor de voorleespapa’s.
In onze school zullen de volgende weken heel wat voorleesacties het belang van het voorlezen
onderstrepen.

We gaan voor 100% zichtbaarheid: fluoactie!
De kinderen (en hun ouders) die geen fluohesje meer hebben, kunnen er steeds één bekomen via juf Ann Van
Herck of via de directie. We gaan voor 100% zichtbaarheid.

2L: bibbezoek
Dinsdag 14 november gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bib. Ze brengen hun
boeken en lidkaart mee in een stevige rugzak.
Huis van het kind
Het Huis van het Kind Voorkempen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties
die zich inzetten voor het welbevinden van gezinnen, kinderen en jongeren in de gemeenten Brecht,
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Kind en Gezin, zelfstandige vroedvrouwen,
kinderopvang, kraamzorg, scholen, thuisbegeleidingsdiensten, jeugd- sport- en vrijetijdsdiensten,
OCMW’s, de opvoedingswinkel en opvoedingspunten, CKG Het Open Poortje, gezinsbond,
CLB’s, CAW, … bundelen hun krachten om gezamenlijk nog beter in te spelen op de noden en
vragen van de gezinnen, kinderen en jongeren in onze regio.
Zo wil Het Huis van het Kind Voorkempen onder meer het bestaande aanbod vlot toegankelijk
maken. Dat wil zeggen: bereikbaar, bekend, duidelijk en betaalbaar. Het Huis van het Kind wil
daarnaast overlappingen in het aanbod wegwerken en gaten in de dienstverlening opvullen. Waar
nodig wordt er samengewerkt om nieuwe diensten en activiteiten op te starten.
Het Huis van het Kind organiseert regelmatig activiteiten en vormingen rond
opvoedingsondersteuning. Met kleine en grote opvoedingsvragen kan u terecht bij één van onze
partners zoals de gemeentelijke opvoedingspunten en Kind en Gezin. Ook via de website kan u uw
vragen kwijt! Daarnaast maken we het aanbod van onze partners bekend en willen we ervoor
zorgen dat u snel bij de juiste dienst of hulpverlening terecht komt. Hiervoor wordt er met de
partners veel achter de schermen gewerkt. Via onze website www.huisvanhetkindvoorkempen.be
kan je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes.

Agenda
maandag 13 november:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
middagzang

dinsdag 14 november:

middagsport:

woensdag 15 november:

fruitdag

donderdag 16 november:

middagschaken
1L, 2L, 3L: zwemmen
oudercontact 4- en 5-jarige kleuters (juf Evi, juf Liesbet, juf Annemie)

vrijdag 17 november:

feest van de Heilige Elisabeth
1ste en 2de graad vrij keuzeuur

zaterdag 18 november:

start voorleesweek

Wim Vekemans,
directeur

beurt 1: 6A
beurt 2: 6B (bij mooi weer samen in één beurt)

