St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

19.01.18

Gedichtendag:
Met Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van januari traditiegetrouw de Poëzieweek van
start. Gedichtendag is sinds 2000 hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers
organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook de media klinken die
dag een stuk poëtischer.
De school maakt op deze dag extra werk van poëzie in het thema “theater”.
Damiaanactie
In januari/februari leren de leerlingen over het leven van pater Damiaan en komen ze meer te weten
over het werk van Damiaanactie.
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?
De verkoopactie loopt nog tot het einde van de maand.
Zaterdag 27 januari vanaf 17u: winterwandeling
Je kan nog inschrijven tot en met maandag voor de spaghetti, de wandeling, het dessertbuffet.
Trek je piratenkleren maar aan en laat je verrassen tijdens de avonturentocht.
Donderdag 25 januari: infoavond voor ouders van 2,5-jarige kleuters voor
het schooljaar 2018-2019
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 donderdag 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.
Zaterdag 24 februari: werkdag op school
Op zaterdag 24 februari houden we op onze school een klusjesdag. Hiervoor nodigen we ouders
(grootouders) uit om op school een handje te komen toesteken. Onder andere volgende werken
zullen uitgevoerd worden: vervangen oude tl-lampen, afdak van de fietsenstalling herstellen, kleine
schilderwerken, vervangen van plinten in de zaal, … .
Wanneer je je kan vrijmaken op deze dag, kan je dit melden via het secretariaat.
Hartelijk dank.

Bezoek de website: www.elisazoe.be
U vindt er wekelijks leuke fotoreportages in verband met de klasactiviteiten van je zoon of dochter.

Agenda
maandag 22 januari:

middagzang

dinsdag 23 januari:

4L, 5L, 6L: zwemmen
middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B
middagschaken 1L, 2L, 3L

woensdag 24 januari:

fruitdag

donderdag 25 januari:

gedichtendag
middagschaken 4L, 5L, 6L
1L, 2L, 3L: zwemmen
19u30: algemene infoavond ouders nieuwe kleuters

vrijdag 26 januari:

middaglezen

zaterdag 27 januari:

17u: Winterwandeling

Wim Vekemans, directeur

Zaterdag 27 januari 2018 “Winterwandeling”!
Denk aan je inschrijving!

