St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

12.01.18

Familienieuws
Geboren:
Rava’l Vincent Watson, broertje voor Kiara (juf Evi).
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Overleden: Louis Verhaegen, grootvader van Mirthe (4B), Joppe (1A), Bente (5B) en Ditte (2A)
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Onderzoek naar verband tussen gebruik van moderne
communicatietechnologie en hoofdpijn
Via een bevraging van kinderen tussen 5 en 18 jaar willen 2 studenten kinesitherapie onderzoeken
of er een verband zou kunnen zijn tussen het gebruik van GSM, tablet, computer, … en hoofdpijn.
Onze school wil hieraan meewerken.
Ieder individueel kind binnen de leeftijdsgrens krijgt vandaag een brief met informatie over het
onderzoek, een instemmingsformulier en een vragenlijst mee naar huis. Mogen we vragen om de
documenten door te nemen en in te vullen.
We verwachten alle documenten volgende week vrijdag weer op school. Ook de niet-ingevulde
exemplaren.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Damiaanactie
In januari/februari leren de leerlingen over het leven van pater Damiaan en komen ze meer te weten
over het werk van Damiaanactie. De film die we dit jaar zagen ging over projecten in Nigeria.
In onze school helpen wij door pakjes stiften te verkopen. Iedereen kent de blauwe, rode, groene en
zwarte stiftjes wel! Deze kosten 6 euro voor een pakje met 4 stiften. Indien je deze stiften wenst te
kopen, gelieve dan met uw kind gepast geld mee te geven.
Wist je dat je door 8 pakjes stiften te kopen een tbc- of leprapatiënt een nieuw leven kunt geven?
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 biedt de ouderraad aan alle
aanwezigen de mogelijkheid om iets te eten en te drinken. De leerkrachten zorgen voor extra
animatie onderweg.
Inschrijven voor deze spannende piratenwandeling kan vanaf nu.
3L: bibbezoek
Donderdag 18 januari gaan de leerlingen van het derde leerjaar naar de bibliotheek. Ze brengen hun
boeken en bibkaart mee naar school in een stevige rugzak.

Doe-meedagen in de instapklassen
Op maandag 15 januari en woensdag 17 januari nodigen we alle 2,5-jarige kleuters uit om samen
met hun ouders een kijkje te komen nemen bij onze jongste kleuters. De peuters kunnen er mee
spelen in de klas en op de speelplaats terwijl de ouders informatie krijgen over de werking van de
klas en de school.
Juf Sandra/Marise zetten op ’t Kievitje op maandag hun deuren open tussen 9u en 11u en juf Ria en
juf Ann nodigen de kinderen met hun ouders uit op woensdag tussen 9u en 11u.
De juffen maken ook graag tijd vrij om de vragen van de ouders te beantwoorden.
Infoavond voor ouders van 2,5-jarige kleuters voor het schooljaar 20182019
Vanaf 1 februari starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 voor peuters die 2,5 jaar
oud worden en die broer of zus zijn van kinderen bij ons school. Vanaf 1 maart starten dan de
inschrijvingen voor de 2,5 jarige peuters die nog geen band hebben met de school.
Voorafgaand aan deze inschrijvingen organiseren we voor de ouders van deze kleuters een
algemene infoavond op dinsdag 25 januari, vanaf 19u30 in de zaal van onze school. Tijdens deze
avond laten we de ouders kennismaken met onze scholen. We geven toelichting bij de organisatie
en de werking van de school.
Studiekeuzeproject 6L: doedag
In functie van een juiste studiekeuze bezoeken de leerlingen van het zesde leerjaar op maandag 15
januari het VTI in Zandhoven. De leerlingen maken er kennis met een aantal technische vakken.
Middagzang
Maandag 15 januari zal er uitzonderlijk geen middagzang zijn.
Agenda
maandag 15 januari:

GEEN middagzang
9u-11u: Doe-meedag ’t Kievitje
6L: Doedag VTI

dinsdag 16 januari:

middagsport: beurt 1: 5A
beurt 2: 5B
middagschaken 1L, 2L, 3L
20u Infoavond drugspreventieproject 6L,
Gemeentelijke Basisschool Pierenbos, Halle

woensdag 17 januari:

fruitdag
9u-11u: Doe-meedag centrumschool
20u15: Ouderraad

donderdag 18 januari:

middagschaken 4L, 5L, 6L
3L: bibbezoek

vrijdag 19 januari:

middaglezen
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met vieren verjaardagen)
4L, 5L, 6L: vrij keuzeuur

Wim Vekemans, directeur

Zaterdag 25 januari 2018 “Winterwandeling”!
Denk aan je inschrijving!

