St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

15.12.17

Studie tijdens de laatste week van het eerste trimester
Voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad is er geen studie tijdens de laatste week.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben nog studie op maandag en dinsdag maar niet
op donderdag.

Nieuwjaar zingen
Traditiegetrouw zingen de kindjes op 31 december het eindjaar uit en kondigen ze zo met hun
‘nieuwjaarkezoete’ het nieuwe jaar aan.
Dit jaar valt 31 december echter op een zondag.
Het gemeentebestuur besliste daarom om dit jaar de kinderen iets vroeger op pad te sturen.
Het nieuwjaar zingen vindt dus plaats op zaterdag 30 december!

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

3L: donderdag 21 december bezoek aan de bib
Donderdag 21-12 gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bib. Ze brengen hun boeken en
lidkaart mee naar school in een stevige rugzak.

Winterwandeling
Noteer zeker al in je agenda dat de ouderraad, in samenwerking met de school, op zaterdag 27
januari 2018 de jaarlijkse winterwandeling organiseert.
Warm aanbevolen!

Dankwoordje Tilia
Via deze weg wil ik de toneelvereniging Tilia, alle aanwezige toeschouwers en helpers bedanken
voor hun steun aan onze school. Met de opbrengst van deze voorstellingen zal extra spelmateriaal
kunnen aangekocht worden. We investeren in materialen waarmee we de speelgoedbakken op de
speelplaats kunnen verrijken.

Ons kerstverhaal
Zondag zullen we de derde kaars aansteken bij de adventskrans. In de loop van volgende week zullen de
kinderen van alle klassen werken rond het feest van Kerstmis.
Hierbij zal het verhaal van Jozef en Maria niet ontbreken. Indien de omstandigheden het toelaten zullen onze
kleuters maandag ook een bezoek brengen aan de parochiekerk en daar kijken en luisteren naar het
kerstverhaal met Jezus, Jozef en Maria, het bezoek van de herders, de engel, de drie koningen, …

Agenda
maandag 18 december:

Middagzang

dinsdag 19 december:

middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B
middagschaken 1L, 2L, 3L

woensdag 20 december:

fruitdag
2de en 3de graad: rapport + oudercontact

donderdag 21 december:

middagschaken 4L, 5L, 6L
3L: bezoek aan de bib

vrijdag 22 december:

middaglezen
rapport 1ste graad

Wim Vekemans, directeur

