St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

14.09.18

Familienieuws
Overleden: Frans Janssens, grootvader van Matts (3A) en Thibo (1B) Janssens.
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
2L: bezoek bibliotheek
Dinsdag 18 september gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bibliotheek. Ze brengen
een aparte rugzak mee naar school waarin ze hun boeken en bibkaart kunnen opbergen.
Feest op Monnikenheide
Zondag 16 september wordt er gefeest op Monnikenheide naar aanleiding van het 45-jarig bestaan.
Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan volgend programma:
11.30 uur tot 15 uur: Resto PleinAir
13 uur: opening kraampjes en kinderanimatie
13.30 u: Monnikenheide ‘45’
15 uur: Monnikenlied anno 2018 door Jan De Smet en Lien Van de Kelder
16 uur: Optreden De Schorre!
De bewoners en gasten zouden het zeer leuk vinden om vele kinderen te mogen verwelkomen op
Monnikenheide die dag.
Ophalen kleuters
De kleuters die door hun ouders opgehaald worden via de toegang langs de speelweide, worden best
opgewacht aan de tweede toegangspoort tot de speelplaats, voorbij de zandbakken.
Op deze manier hoeven de kleine kleuters niet de ganse speelplaats over te steken om naar de
ouders te stappen.
Nieuwsbrief
Mocht u omwille van een bepaalde reden (serverproblemen, verkeerd mailadres, …) de nieuwsbrief niet
digitaal ontvangen hebben, meld dit op het secretariaat.
Je vindt de nieuwsbrief ook op onze website www.elisazoe.be.

Vanuit de ouderraad
Zondag 7 oktober organiseren we onze ontbijtdag. De ouderraad levert stevig gevulde ontbijtmanden aan
huis vanaf 7u30. Bestellen kan via de uitnodiging die de kinderen meebrengen naar huis.

Ouders die geïnteresseerd zijn in de werking van de ouderraad en deze willen ondersteunen, worden
uitgenodigd op de eerste vergadering van maandag 24 september 20u15.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.

Maand van de sportclub
Van 1 tot en met 30 september is het Maand van de sportclub.
Heel wat Zoerselse sportverenigingen zetten deze maand hun sport in de kijker.
In het kader van deze actie roepen Sport Vlaanderen en Moev (schoolsportwerking) alle leerlingen
op om woensdag 19 september 2018 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.
Jongeren in sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs voor hun sport. Ook de leerlingen
van onze school mogen die dag in de outfit van hun sportclub naar school komen (indien mogelijk).

Agenda
maandag 17 september:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(vieren verjaardagen)

dinsdag 18 september:

2L: bezoek bib

woensdag 19 september:

fruitdag

donderdag 20 september:

1L, 2L, 3L: zwemmen

vrijdag 21 september:

Strapdag

Wim Vekemans,
directeur

Ontbijtactie: zondag 7 oktober

