St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

08.09.17

Familienieuws
Geboren:
Luz, zusje voor Vik Van de Vloet (juf Hilde)
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Vanuit de schoolraad
De schoolraad is een participatieorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap
vertegenwoordigd zijn. De vergadering heeft overleg- en adviesbevoegdheden in verband met het
beleid van de school. Er wordt drie maal per schooljaar vergaderd.
Op dinsdag 29 augustus werd de schoolraad voor de volgende mandaatperiode van 4 jaren
samengesteld.
Ellen Jelders (mama van Alexander uit 5A en Louis uit de klas van juf Evi),
Kurt Van Mensel (papa van Lotte uit de klas juf Hilde) en
Wouter Bollansée (papa van Chloé uit de klas van juf Evi) zijn de vertegenwoordigers vanuit de
ouders.
Juf Evi, juf Ilse Smits en juf Heidi vertegenwoordigen de leerkrachten.
Annemie Van Pelt, May Verelst en Dirck Haest worden gecoöpteerd vanuit de lokale gemeenschap.
De directie zetelt als vertegenwoordiger van het schoolbestuur als adviserend lid.
Gedetailleerde info over de bevoegdheden en de verslagen van de bijeenkomsten zijn in te kijken
via het secretariaat.
Barcode voor- en naschoolse opvang
De individuele barcode van onze leerlingen voor de registratie van de voor- en naschoolse opvang
en de middagdrankjes blijft dezelfde over de schooljaren heen.
Je kan dus de geplastificeerde kaartjes van vorig jaar blijven gebruiken ook al zijn de leerlingen
ondertussen van klas veranderd.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Parkeren aan de schoolpoort
Omdat we de veiligheid van onze kinderen, vlot verkeer in de Zandstraat, tevreden buren, … allemaal zeer
belangrijk vinden, is het nodig om rekening te houden met alle verkeersregels en afspraken.
- Parkeer niet voor de oprit van mensen.
- Respecteer de signalen het werk van de gemachtigd opzichter.
- Houd de parkeerplaatsen aan het secretariaat vrij tussen 16u en 17u zodat de leerkrachten van ’t
Kievitje hun kleuters steeds veilig kunnen afzetten voor de nabewaking.

Zondag 8 oktober: ontbijtactie

Scholenveldloop: rechtzetting
De scholenveldloop wordt georganiseerd op dinsdag 26 september (zoals vermeld op de
inschrijvingsstrook) en niet op 26 oktober (zoals vermeld in de brief van de gemeente Zoersel).
Vanuit de ouderraad
Zondag 8 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 18 september 20u15.

Agenda
maandag 11 september:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
Start avondstudie

dinsdag 12 september:

19u, algemene infoavond klas juf Ria, juf Hilde, juf Sandra

woensdag 13 september:

fruitdag

donderdag 14 september:
vrijdag 15 september:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool

Wim Vekemans,
directeur

Zondag 8 oktober: ontbijtactie

