St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

26.01.18

Familienieuws
Overleden: Maria Vervecken, overgrootmoeder van Alexander (5A) en Louis (juf Evi)
Bastiaensen
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Zaterdag 27 januari vanaf 17u: winterwandeling
Trek je piratenkleren maar aan en laat je verrassen tijdens de avonturentocht.
Mee wandelen tussen 17u en 20u en nadien genieten van het dessertenbuffet, kan ook zonder
inschrijven.
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.
Samen carnaval vieren
Vrijdag 9 februari organiseren we met de school, rond de volleybalzaal, een carnavalstoet.
Vanaf 15u houden we met de kinderen een verklede optocht.
We nodigen ouders en grootouders uit om een kijkje te komen nemen. Uiteraard mogen de
toeschouwers ook verkleed zijn.
Vanuit de zorg :
De komende 3 weken is er minder extra begeleiding door de zorgjuf. Er worden in heel de lagere
school leestesten afgenomen en elk kind zal uitvoerig besproken worden met de klasjuf en het CLB
indien nodig. De zorg valt natuurlijk niet helemaal weg want de klasjuffen zetten hun basiszorg in
de klassen verder gedurende deze periode.
zorgjuf Ann
Start inschrijvingen schooljaar 2018-2019
De inschrijvingen voor het volgende schooljaar beginnen volgende week.
Broers en zussen van kinderen die reeds bij ons op school zijn, kunnen ingeschreven worden vanaf
1 februari.
Kinderen die nog geen familiale band hebben met de school kunnen ingeschreven worden vanaf de
eerste schooldag van maart.

De Verteltent op bezoek
Vrijdag 2 februari komt De Verteltent naar onze school. Alle kleuters en de leerlingen van het
eerste en tweede leerjaar zullen er luisteren naar de verhalen van Guy Daniëls.
De voorstelling kost 4 euro en zal verrekend worden via de schoolrekening.
Bibliotheekbezoek 1ste leerjaar
Woensdagvoormiddag gaan wij naar de bibliotheek. We krijgen daar een woordje uitleg over de
werking van de bib.
Na een voorleesverhaal mogen de kinderen zelf boeken uitkiezen. De kinderen die reeds een
bibkaart hebben, brengen die mee. Zij die nog geen lid zijn van de bib krijgen woensdag (gratis) een
bibkaart.
Zorg voor een degelijk rugzakje om de boeken netjes in op te bergen.
Verkeersveiligheid
Mogen we vragen om steeds de verkeersregels te respecteren. Parkeren en keren met de wagen in
de schoolbuurt doen we op een correcte manier. We zorgen zo voor meer veiligheid voor
voetgangers en fietsers. Dankjewel!
Agenda
zaterdag 27 januari:

17u: Winterwandeling

maandag 29 januari:

middagzang
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.

dinsdag 30 januari:

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

woensdag 31 januari:

fruitdag
1L: bezoek bib

donderdag 1 februari:

middagschaken 4L, 5L, 6L

vrijdag 2 februari:

middaglezen
KS + 1ste graad: bezoek aan De Verteltent

Wim Vekemans, directeur

