St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

22.12.17

Wij wensen je van harte
de glans van de kerstster
in je ogen,
het hele jaar door!

Familienieuws
Geboren:
Felix D’Huys, kleinzoon voor juf Griet.
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Overleden: Edgar Karwofodi, grootvader van Biano (1A)
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Winterwandeling
Zaterdag 27 januari nodigen we alle kinderen samen met ouders, grootouders, familie en vrienden
uit op onze jaarlijkse winterwandeling. Voor of na de wandeling is er de mogelijkheid om een hapje
te eten en iets te drinken.
Inschrijven kan vanaf de eerste week na de kerstvakantie.
Nu kan je al op zoek gaan naar een piratenpak zodat ook jij verkleed naar de wandeling kan komen.
Opvolging luizenproblematiek
Na de kerstvakantie zal de verpleegster van het CLB opnieuw controle uitvoeren op de
aanwezigheid van luizen.
Kijk tijdens de vakantie de haren van je zoon of dochter regelmatig na op kleine beestjes en
behandel ze indien nodig met de natkammethode. Op deze manier kunnen we grotere zorgen
vermijden.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
2L: dinsdag 9 januari bezoek aan de bib
Dinsdag 9-1-18 gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bib. Ze brengen hun boeken en
lidkaart mee naar school in een stevige rugzak.

Begeleiders leescarrousel
Na de kerstvakantie start ook het eerste leerjaar met lezen in kleine groepjes. De kinderen van het
tweede en derde leerjaar blijven oefenen op dinsdag en de leerlingen van het vierde leerjaar doen
aan niveaulezen op donderdag.
De leesmama’s, leespapa’s, leesgrootouders,… die zich opgegeven hebben om te begeleiden,
krijgen na de kerstvakantie een brief met praktische afspraken.
Als u zich op dinsdagochtend of donderdagochtend (telkens vanaf 8u40) kan vrij maken om ook
een leesgroepje te begeleiden, kan u contact opnemen met juf Ann Van Herck (voor dinsdag) of met
de leerkrachten van het vierde leerjaar (voor donderdag).
Alvast bedankt aan alle begeleiders die nu al iedere week hun beste beentje voorzetten!!
Agenda
maandag 8 januari:

Middagzang

dinsdag 9 januari:

middagsport: beurt 1: 6A
beurt 2: 6B
middagschaken 1L, 2L, 3L
VM, 5B: medisch schooltoezicht in Vorselaar (tot 14u)
2L: bezoek aan de bib

woensdag 10 januari:

fruitdag
NM, 3L, 4L: badmintoninstuif (De ingeschreven lln. krijgen nog een
herinneringsbriefje mee naar huis.)

donderdag 11 januari:

middagschaken 4L, 5L, 6L
1L, 2L, 3L: zwemmen
13u: 4L, 5L: voorstelling Damiaanactie

vrijdag 12 januari:

middaglezen
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
1L, 2L, 3L: vrij keuzeuur

Fijne eindejaarsfeesten en gelukkig nieuwjaar!
Wim Vekemans, directeur

