St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

16.03.18

Familienieuws:
Overleden: Jeanne Engelen, overgrootmoeder van Lilly Van de Vloet (juf Evi), Nore (4B) en
Hasse (2A) Verheyden, Chloë (juf Evi) en Daan (juf Sandra) Bollansée.
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
Kaartenverkoop optreden van de lagere school
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de namiddagvoorstellingen en de voorstelling van
donderdagavond.
Optreden leerlingen lagere school: enkele praktische afspraken
De deuren van de zaal gaan een half uur voor de voorstelling open.
We vragen om geen foto’s te nemen tijdens de voorstelling. De school heeft een fotograaf gevraagd
om dit te doen. De foto’s zullen verschijnen op de website.
Het optreden wordt ook gefilmd en zal ook op de website verschijnen.
Na ieder optreden gaan de kinderen zich eerst omkleden in de klas. Daarna gaan de kinderen en hun
juf buiten in hun rij staan, waar ze dan kunnen opgehaald worden. Ouders of grootouders gaan niet
naar de klas om de kinderen op te halen.
Gelieve de juf schriftelijk te verwittigen als uw kind na de avondvoorstellingen alleen naar huis
mag.
Er is volgende week geen studie voor de leerlingen van 1L t/m 3L.
Voor de leerlingen van 4L t/m 6L is er wel studie op ma en di maar niet op do.
Alle leerlingen van de lagere school eten de ganse week in de klas; De kinderen mogen dan geen
soep meebrengen omdat er geen gekookt water in de klassen voorzien wordt.
Voor- en naschoolse opvang
Tijdens de week van 19 t/m 23 maart zal de voor- en naschoolse opvang plaats vinden in de
kleuterrefter.
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 maart:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
middagzang

dinsdag 20 maart:

Generale repetitie optreden voor de kleuters
middagsport: beurt 1: 5A
beurt 2: 5B
middagschaken 1L, 2L, 3L

woensdag 21 maart:

fruitdag
Generale repetitie (LS)

donderdag 22 maart:

13u en 18u30: optreden lagere school

vrijdag 23 maart:

middaglezen
13u en 18u30: optreden lagere school

Wim Vekemans, directeur

