St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

02.02.18

Winterwandeling
Hartelijk dank aan alle deelnemers en helpende handen tijdens de winterwandeling.
6 februari: Dikketruiendag
In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken dan ook met
onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Het thema van de dikketruiendag dit jaar is van grijs naar frisgroen!
Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door ‘frisgroen’ op de speelplaats, op het
balkon, op straat, … dan kunnen we met zijn allen, op school, in de gemeente of op het
bedrijventerrein de nadelige klimaateffecten tegengaan. Extra groen zorgt in de zomer voor meer
afkoeling en regenwater kan beter infiltreren in de bodem.
Daarom zal onze school op dinsdag 6 februari 2018 ingaan op de oproep van het Departement
Omgeving van de Vlaamse overheid om onze eigen ‘frisgroene’ inspanningen in de verf te zetten
en deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te
zetten verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren
om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.
Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.
Milieuvriendelijke groeten.
Pesten op school kan niet !
Begin deze maand zagen we massaal stippen verschijnen in onze school! Het was duidelijk dat
iedereen op onze school de strijd wil aangaan met pesten! De stip-it actie is in het leven geroepen
door Ketnet en zij willen hier ook volgende week tijdens de Vlaamse week tegen pesten aan verder
werken.
We doen aan iedereen van onze school de oproep om in de mate van het mogelijke elke dag de
programma’s van Ketnet te bekijken. Ketnet stelde een bijzondere programmatie op voor volgende
week. Van 5 t.e.m. 9 februari kan je kijken naar:
Karrewiet over pesten op maandag 5 februari om 17.55u.
Dagelijks het programma STIP IT om 17.05u met als afsluiter op vrijdag het ANTIPESTIVAL.
Hopelijk heeft iedereen wel eens de kans om een kijkje te nemen want … SAMEN WERKEN WE
AAN EEN PESTVRIJE 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.

Uitnodiging en kaartenverkoop optreden van de lagere school
Zoals reeds eerder vermeld, zal er een optreden van de lagere school plaatsvinden op 22 en 23 maart
2018 (telkens om 13.00u. en om 18.30u.).
Uw kind krijgt vandaag een uitnodiging mee en volgende week een bestelstrook. Steek het
bestelstrookje samen met gepast geld in een gesloten omslag en uw kind bezorgt deze vanaf
maandag 19 februari aan de klasjuf. Let op! Omdat we graag zeker voor elke ouder een plaats in de
zaal voorzien, kunnen bij deze eerste kaartenverkoop er enkel voor de ouders kaarten besteld
worden. Bij de tweede kaartenverkoop (vanaf 26 februari) kunnen er ook kaarten voor andere
familieleden besteld worden. De kaarten worden dan zo snel mogelijk meegegeven met uw kind. De
kleuters kunnen hun broertjes, zusjes of zorgvriendjes al bewonderen tijdens de generale repetitie.
Samen carnaval vieren
Volgende week begint het aftellen naar carnaval! Want op vrijdag is het carnavalfeest!
Carnaval, een feest om eens lekker gek te doen! En dat gaan we doen! We feesten een hele week
lang!
De kleuters hebben er alvast zin in. Ze werken een ganse week rond het thema carnaval en op
maandag is het TOFFE HOEDENDAG, dinsdag is het GEKKE HARENDAG, woensdag is het
FLITSENDE FLUODAG, donderdag maken we er een JUF-GAAT-JE-SCHMINKENDAG van en
vrijdag vieren we CARNAVALFEEST. Dan mag je je verkleden volgens eigen inspiratie! Zoek een
leuk pakje en wees voor één dag eens iemand anders.
We beginnen de dag met eens goed naar elkaar te kijken. Herkennen we iedereen nog? Daarna
smullen we wat lekkers. Om er een echt feest van te maken, genieten de kleuters en de leerlingen
van de lagere school van gekke kuren van een zotte clown!
Vanaf 15u stappen we mee in de carnavalstoet. We nodigen alle ouders en grootouders uit om een
kijkje te komen nemen.
Onthouden jullie wel de volgende afspraken voor deze carnavalweek:
- Geen wapens op school!
- Confetti of slingers hebben we niet nodig om plezier te maken.
- Gelieve alle attributen te naamtekenen!
Vrijdag 9 februari: organisatie stoet
We nodigen iedereen uit om, al of niet verkleed, een kijkje te komen nemen naar onze
carnavalstoet.
Houd rekening met volgend schema:
14.55:
Kinderen verzamelen op de speelplaats
15.00u:
Vertrek stoet: de kleinsten stappen vooraan
15.15u:
Bij het einde van de stoet gaan de kleuters naar de klas/gang. Ze worden daar door
hun ouders opgehaald na het belsignaal. (ouders wachten aan de poort tot het
belsignaal.
15.15u:
De leerlingen van de lagere school sluiten af op de speelplaats met een lied,
dans, … . Daarna halen ze hun materialen (boekentas, …) op en gaan
naar de rij om naar huis te vertrekken.
Tussen 15u00 en 15u30 zal er geen autoverkeer meer mogelijk zijn op het parkeerterrein achteraan
de school omwille van de carnavalstoet. Bij slecht weer kan het programma wijzigen.
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.

Derde leerjaar: Elke dag dierendag
Tijdens de lessen W.O. komt volgende week het thema ‘Elke dag dierendag’ aan bod. Binnen dit
thema zullen de leerlingen van het derde leerjaar volgende week dinsdag een bezoek brengen aan de
boerderij van de familie Francken-Lenaerts.
We zullen wandelen naar de boerderij. De leerlingen dragen die dag stevige stap- of
wandelschoenen.
We vertrekken om 12.30 uur. Alle leerlingen blijven die dag op school eten.
Ieder kind brengt een kleine rugzak mee met een drankje en een stuk fruit of een koek.
We maken er een leuke en leerrijke uitstap van.
Agenda
maandag 5 februari:

middagzang
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.

dinsdag 6 februari:

Dikke Truiendag
2L: bezoek bib
3L: bezoek boerderij (stapschoenen, ineten, rugzakje)
middagsport: beurt 1: 6A
beurt 2: 6B
middagschaken 1L, 2L, 3L
Juf Evi: bezoek Monnikenheide

woensdag 7 februari:

fruitdag
1L: bezoek bib

donderdag 8 februari:

middagschaken 4L, 5L, 6L
1L, 2L, 3L: zwemmen
Juf Evi: bezoek buurtcentrum

vrijdag 9 februari:

middaglezen
15u Carnavalstoet
6L: rapport

Wim Vekemans, directeur

