St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

24.11.17

Familienieuws
Geboren:
Jaylin, zusje voor Iluna Van Wonterghem (juf Liesbet)
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Overleden: El Oudni Habib, grootvader van Clara Tiberghien Herbots (juf Hilde)
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Wat een eer: laureaat van de STEM-olympiade
Reeds voor het tweede jaar op een rij slagen leerlingen van onze school erin om zich te plaatsen
voor de finale van de STEM-olympiade. Dit betekent dat zij bij de 50 best scorende leerlingen zijn
onder de meer dan 15000 deelnemers aan deze onafhankelijke test waarin de “eindtermen techniek
voor de basisschool” worden getoetst.
Lucas Mels en Matteo Moriau plaatsten zich met een score van minstens 48/50. Zij mogen samen
met de 48 andere finalisten uitmaken wie de uiteindelijke Vlaamse kampioen in techniek wordt.
We wensen hen met deze prachtprestatie een dikke proficiat en duimen mee op zaterdag 2
december.
Onze schoen is klaar maar . . . leeg ! ! !
Alle kleuters van de instapklas – juf Ria mogen dinsdag lekkers meebrengen voor
het paard van de Sint: hooi, worteltjes, rapen, klontjes, appels of aardappelen, ...
U heeft zeker wel wat in huis waarvan het lieve paard kan smullen.
Uw kleuter brengt zijn/haar gevulde schoen vrijdag mee naar huis want dan wordt het toch stilaan
tijd om hem te zetten ...
Alvast bedankt!
Alle instappertjes, juf Ann en juf Ria
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.
Er zijn 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.
Schoolverlaters: infoavond studiekeuze 7 december
Donderdag 7 december wordt in onze school een infoavond voor ouders van schoolverlaters
georganiseerd. Deze infoavond past in het traject rond studiekeuze van onze oudste leerlingen.
De avond wordt geleid door de mensen van het CLB. Ze informeren ons over de verschillende
studierichtingen die er zijn in het secundair onderwijs en benadrukken het belang van een goede
studiekeuze.
De betrokken ouders krijgen een aparte uitnodigingsbrief.

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Agenda
maandag 27 november:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
middagzang

dinsdag 28 november:

4L, 5L, 6L: zwemmen
middagsport: beurt 1: 5A
beurt 2: 5B
1L+2L: oudercontact
fruitdag

woensdag 29 november:
donderdag 30 november:

1L, 2L, 3L: zwemmen
middagschaken

vrijdag 1 december:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
Voorstelling Tilia: Ge-Tic-T

zaterdag 2 december:

Matteo, Lucas: finale STEM-olympiade
Voorstelling Tilia: Ge-Tic-T

Wim Vekemans,
directeur

