St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

08.12.17

Advent, echt wijs!
Zeggen we niet over iemand: ‘die heeft een hart van goud’,
als hij eerlijk, oprecht en zuiver is?
Iemand uit één stuk! Iemand op wie je kan rekenen.
Eén die echt goed doet en goedheid uitstraalt.
Uit twee mensen met een hart van goud werd Hij geboren: Jezus.
Dwars door alles heen heeft Hij geleefd, als een authentiek mensenkind.
In de ogen van het Kind hadden de drie wijzen puurheid en wijsheid gezien.
Dat namen ze mee als te koesteren ‘schatten’.
Dat heeft hen gesterkt en veranderd, zodat ze in alle ‘wijsheid’ een andere weg kozen.
Laten we ook in deze adventstijd op zoek gaan naar het pure, het schone, het wijze in onszelf, in de
ander, in het leven! Dan wordt God ‘authentiek’ opnieuw geboren.
Sloddervos
De materialen die terechtgekomen zijn in de sloddervos worden uitgestald in de zaal van maandag
11 december 15u tot en met dinsdag 12 december 9u.
Mogen we vragen dat je als ouder even een kijkje komt nemen zodat zoveel mogelijk
kledingstukken en koekendoosjes weer een eigenaar krijgen.
De materialen die dinsdag niet opgehaald zijn, bezorgen we aan een goed doel.
Vanuit de instapklas van juf Ria ...
In onze instapklas gaan we vanaf maandag een grote kerstboom versieren. Daarvoor kunnen we
best nog wat kitsch en glamour gebruiken. Heeft u nog lichtjes, kerstballen, slingers, ... die niet
meer passen in uw kerstsfeer: bij ons is alles meer dan welkom!
Dinsdag gaan we alle donkere plaatsjes in onze school zoeken. Je kleuter mag op dinsdag, 12
december een zaklamp meenemen. Kan u ze duidelijk naamtekenen en ervoor zorgen dat de
batterij het nog even doet ;-)
Ook heeft elke kleuter een kaars en wat kerstgroen, -versiering nodig en dit graag in een
plastieken zak met naam op dinsdag, 19 december.
Wij zorgen dan voor een prachtig kerststuk dat de feestdis thuis kan sieren ;-)
Dankjewel !
de instappertjes, juf Ann en juf Ria

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

Spaaractie Little Hearts
De spaaractie tijdens de maand oktober heeft ongeveer 350 euro opgeleverd.
Met deze centen werkt Little Hearts in Phnom Penh (Cambodja) niet enkel aan een huis, maar ook
aan een ‘thuis’ waar kinderen worden begeleid tot ze als jong volwassenen zelfstandig in het leven
kunnen stappen.
2L: dinsdag 12 december bezoek aan de bib
Dinsdag 12-12 gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bib. Ze brengen hun boeken en
lidkaart mee naar school in een stevige rugzak.
Agenda
maandag 11 december:

Middagzang
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
(met vieren verjaardagen)
15u Bezoek de Sloddervos in de zaal

dinsdag 12 december:

tot 9u: bezoek de Sloddervos in de zaal
middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B
middagschaken 1L, 2L, 3L
VM, 5A: medisch schooltoezicht in Vorselaar (tot 14u)

woensdag 13 december:

fruitdag

donderdag 14 december:

middagschaken 4L, 5L, 6L
1L, 2L, 3L: zwemmen

vrijdag 15 december:
Wim Vekemans, directeur

