St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

09.02.18

Kaartenverkoop optreden van de lagere school
Vanaf maandag 19 februari 2018 kan u kaarten bestellen voor het optreden van de lagere school dat
zal plaatsvinden op 22 en 23 maart 2018 (telkens om 13.00u. en om 18.30u.).
Uw kind krijgt vrijdag een bestelbrief mee. 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.
NIEUW: betaal schoolrekeningen makkelijk en veilig
Vanaf de volgende rekening bieden we een nieuwe manier aan om onze schoolrekeningen te
betalen, namelijk via de QR code, afgedrukt op de rekening. We werken hiervoor samen met
betaalprovider POM.
De werkwijze is heel eenvoudig:
1. De school verstuurd alle rekeningen met een QR code.
2. Scan de QR code in via uw mobiele bankapplicatie
(op tablet of smartphone)
3. Controleer de betaalgegevens.
4. Bevestig de betaling.

Alle facturatie die verzonden wordt via e-mail, zal vanaf de volgende schoolrekening worden
verzonden via POM (makkelijk en veilig betaalverkeer)
Voor de ouders die via domiciliering betalen, blijft alles hetzelfde als voorheen.
Koffiestop
De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen.
De ingrediënten van deze actie zijn nog steeds dezelfde: een kopje koffie, een gezellige babbel en
een vrije bijdrage voor de strijd tegen armoede en onrecht. Doen jullie ook weer mee?
Een woordje uitleg over de nieuwe campagne:
“Genoeg voedsel en een waardig inkomen voor 300.000 boerenfamilies op het Oegandese
platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 12 lokale partnerorganisaties naar streeft.
We zetten in op duurzame landbouw en een sterke lokale economie. Onze nieuwe campagne gaat
over hongerbestrijding op lange termijn. Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze
hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten.”
Wij steunen de actie van Broederlijk Delen om de Oegandese boeren een toekomst te geven.
Welkom ouders, grootouders, buren, vrienden….
vrijdag 23 februari 2017 vanaf 15 u op de koffiestop van ’t KIEVITJE.
dinsdag 27 februari vanaf 8u10 op de koffiestop van 4L, in de centrumschool

Project kunst in de kleuterschool
Na de krokusvakantie werken alle kleuterklassen rond het thema kunst, in al zijn vormen. Als
afsluiter van dit project nodigen we alle ouders, grootouders, … uit voor een tentoonstelling van de
gemaakte kunstwerken.
Deze tentoonstelling gaat door op vrijdag 9 maart.
Meer informatie volgt na de vakantie.
Vanuit de klas van juf Ria
Wij zijn op zoek naar oude, vooral (vergulde) goudkleurige kaders om onze kunst tentoon te stellen.
Het mogen dus zelfs lege kaders zijn, ook houten of andere zijn welkom !
Veel dank !!
4L: culturele uitstap naar Gent
Wanneer : vrijdag 23 februari 2018
Vertrek : 8.40 uur
Terug : +/- 16.30 uur
Voormiddag : rondleiding in het Gravensteen
Namiddag : bezoek aan de opera
Meebrengen : fluohesje, picknick, 1 euro voor een fairtrade sapje (niet verplicht)
Kostprijs: 24,40 euro (De betaling gebeurt via de schoolrekening.)
Ter Info
Evi Van Eester, bewoonster van Monnikenheide, zal na de krokusvakantie, elke vrijdag op school
vrijwilligerswerk uitvoeren. Tussen 10u20 en 12u20 zal ze onder andere mee toezicht houden
tijdens de kleuterspeeltijd en enkele eenvoudige administratieve taken uitvoeren.
We hopen dat Evi zich vlug thuis zal voelen op onze school en dat ze veel voldoening mag halen uit
de contacten met de leerlingen en collega’s.
24 februari: werkdag op school
Je aanmelden als vrijwilliger kan nog steeds via het secretariaat. Het gamma aan klusjes is zeer
uitgebreid. Jouw specialiteit zit er zeker tussen. We werken in de centrumschool en op ’t Kievitje.
Omdat er ook grotere werktuigen aan te pas zullen komen, vragen we in functie van de veiligheid,
om geen kinderen mee naar school te brengen tijdens de werkdag.
We starten om 8u.
Hercontrole luizen
Na de krokusvakantie gebeurt er een (her)controle op aanwezigheid van luizen in onze school.
Om de zorgen in verband met luizen onder controle te krijgen, rekenen we ook op de preventieve
medewerking van de ouders. Regelmatig controle uitvoeren bij de kinderen en een volgehouden,
correcte behandeling zijn noodzakelijk om extra zorgen te voorkomen.
Gelieve tijdens de vakantie je kind te controleren op de aanwezigheid van luizen.

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

Agenda
maandag 19 februari:

middagzang
start kaartenverkoop optreden lagere school (ouders)
20u15: schoolraad

dinsdag 20 februari:

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

woensdag 21 februari:

fruitdag
1L: bezoek bib

donderdag 22 februari:

middagschaken 4L, 5L, 6L
1L, 2L, 3L: zwemmen

vrijdag 23 februari:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met vieren verjaardagen)
middaglezen
15u: Koffiestop ‘t Kievitje
4L: culturele uitstap Gent

Zaterdag 24 februari:

vanaf 8u: werkdag op school

Wim Vekemans, directeur

