St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

23.03.18

Familienieuws:
Overleden: Guy Goossens, papa van Pauline (4A)
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
Optreden lagere school
Een woord van dank aan alle kinderen, leerkrachten, alle helpers voor en achter de schermen en het
enthousiaste publiek die ervoor gezorgd hebben dat het optreden een spetterend feest werd! Er zit
duidelijk talent op de St.-Elisabethschool! De foto’s en filmpjes worden nog volop verwerkt en
zullen later op de website verschijnen.
Vanuit de instapklas ...
Alle instappertjes mogen maandag een schoendoos (klein formaat) mee naar de klas brengen. Wil je
onderaan de naam van je kleuter schrijven? We knutselen er een leuke paasmand mee. Hopelijk
raakt die ook nog gevuld tijdens de paasdagen ...
Dankjewel !
juf Ann en juf Ria
Bibbezoek 1ste, 2de, 3de leerjaar
De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar bezoeken volgende week de bib. Ze brengen
hun boeken en bibkaart mee in een stevige rugzak.
De Sloddervos
De materialen die terechtgekomen zijn in de sloddervos worden uitgestald in de zaal van maandag
26 maart 15u tot en met dinsdag 27 maart 9u.
Mogen we vragen dat je als ouder even een kijkje komt nemen zodat zoveel mogelijk
kledingstukken en koekendoosjes weer een eigenaar krijgen.
De materialen die dinsdag niet opgehaald zijn, bezorgen we aan een goed doel.
Bezoek de website
www.elisazoe.be
U vindt er wekelijks leuke fotoreportages in verband met de klasactiviteiten van je zoon of dochter.
Kangoeroewedstrijd wiskunde
Op dinsdag 27 maart 2018 zullen weer een heel aantal leerlingen van onze school deelnemen aan de
Vlaamse kangoeroe-wiskundewedstrijd.
De kinderen die vooraf al willen oefenen kunnen hiervoor terecht op de volgende website:
www.kangoeroe.org. Leerlingen van het 3de en 4de leerjaar kiezen SPRINGMUIS en 5de en 6de
leerjaar klikken KOALA aan. Zo kan iedereen oefenen op eigen niveau.
Alvast veel plezier! Zorgjuf Ann

Schaatsen voor de kinderen uit het 5de leerjaar:
Datum: maandag 26 maart 2018
Plaats: ijsstadion te Turnhout
Vertrek vanuit de school:12.30 uur (De kinderen blijven dus best op school eten!)
Terug in de school: omstreeks 15.30 uur
De kinderen kleden zich best warm aan en doen handschoenen aan.
De betaling gebeurt via de schoolrekening.
Voor alle kleuters
Door de vele verkoudheden en andere ongemakjes, zitten we bijna door onze voorraad papieren
zakdoekjes. Alle kleuters mogen volgende week een doos zakdoekjes meebrengen naar school om
het tekort weer aan te vullen.
Hartelijk dank.
Studie
Volgende week is er geen studie voor de leerlingen van de lagere school.
Een datum om te onthouden
Op zondag 27 mei vieren we ons jaarlijks lentefeest. Alle ouders, grootouders, familieleden van
onze kinderen worden uitgenodigd om tijdens de middag aan te schuiven aan de barbecuetafel en
nadien te genieten van de spelletjes en randanimatie in en rond de school.
Men zegge het voort.
Agenda
maandag 26 maart:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
middagzang
NM, 5L: schaatsen

dinsdag 27 maart:

middagsport: beurt 1: 6A
beurt 2: 6B
middagschaken 1L, 2L, 3L
2L: bezoek bib
3L-6L: kangoeroewedstrijd wiskunde

woensdag 28 maart:

fruitdag
1L: bezoek bib
6L: rapport + oudercontact studiekeuze

donderdag 29 maart:

middagschaken 4L, 5L, 6L
3L: bezoek bib

vrijdag 30 maart:

middaglezen

Wim Vekemans, directeur

