St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

17.11.17

Vanuit de instapklas van juf Ria ...
‘Hij komt, hij komt, die lieve goede . . . ‘
De heilige man komt weer naar ons land en zal met zijn helpers dan druk bezig zijn om voor alle
brave kinderen iets moois uit te zoeken om in hun schoentje te leggen.
En brave kinderen . . . , daar zit onze instapklas vol van ! ! !
Wij gaan ervoor zorgen dat de Sint en de Zwarte Pieten met veel plezier langs al die schoenen
passeren.
Alle kleuters mogen maandag een (liefst grote) oude schoen mee naar de instapklas brengen.
Die gaan wij dan heel mooi versieren (met verf !) en later ook vullen met lekkers voor het
paard, maar daarover lezen jullie volgende week meer!
Dankjewel !
Alle instappertjes, juf Ann en juf Ria
Optreden lagere school
De leerlingen van onze lagere school zullen op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 een optreden
verzorgen voor ouders en grootouders, telkens één optreden in de namiddag en één ‘s avonds.
Noteer deze data alvast in je agenda. Meer informatie volgt.

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.
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.
18 tot 26 november: voorleesweek
Op www.voorlezen.be vindt u antwoorden op o.a. volgende vragen:
Waarom moeten vaders (ook) voorlezen?
Leest koning Filip ook voor?
Hoe wakker ik leesplezier aan bij kinderen tussen 0 en 2,5 jaar?
Omdat we als school het belang van voorlezen sterk willen benadrukken, zullen we de volgende
weken extra voorleesmomenten inlassen, papa’s uitnodigen om te komen voorlezen, de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar vragen om voor te lezen bij onze jongste leerlingen en kleuters, … .

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Sportdag voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar
Op donderdag 23 november rijden de kinderen van de eerste graad naar het sportcomplex ‘Het
Veld’ te Zandhoven. Daar krijgen ze een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten. Onder
begeleiding van monitoren en leerkrachten komen o.a. volgende activiteiten aan bod: judo, dans,
gezelschapsspelen, springkasteel, kubb indoor, poulball en nog veel meer.
De leerlingen moeten om 08.40 uur in de school aanwezig zijn om stipt te kunnen vertrekken.
Omstreeks 15.30 zullen zij terug zijn.
Iedereen heeft sportieve kledij aan en neemt een rugzakje met picknick en drankje mee.
In het rugzakje zitten ook sportschoenen met een propere witte of kleurloze zool (dit mogen ook de
turnpantoffels zijn). Ter plaatse kunnen de kinderen dan van schoenen wisselen.
Deze uitstap kost 5,00 euro en komt op de volgende schoolrekening (1 drankje, organisatie,
begeleiding en het gebruik van het materiaal is in de prijs inbegrepen).
Agenda
maandag 20 november:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
middagzang
Voorleesmoment in de kleuterschool

dinsdag 21 november:

middagsport:

beurt 1: 4A
beurt 2: 4B
Voorleesmoment in de lagere school
20u15: ouderraad

woensdag 22 november:

fruitdag

donderdag 23 november:

middagschaken
1ste graad: sportdag

vrijdag 24 november:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met vieren verjaardagen)
KS: pannenkoekenfeest met de grootouders
middaglezen
3de graad: vrij keuzeuur
1L: rapport
Voorstelling Tilia: Ge-Tic-T

zaterdag 25 november:

Voorstelling Tilia: Ge-Tic-T

Wim Vekemans,
directeur

