St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

30.03.18

Pasen
Voorbij alle kruisen en doodse stilte daagt een helder licht
dat onaantastbaar is.
Het leert ons kijken met de ogen van de ziel om het ondenkbare te zien
en een nieuw verhaal te schrijven…
(naar Kris Gelaude)
Familienieuws
Geboren:
Georges D’Huys, kleinzoon voor juf Griet.
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Overleden: Bertha Wuyts, grootmoeder van meneer directeur.
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
3L en 5L opgelet: wijziging zwemdatum
De leerlingen van het derde leerjaar gaan zwemmen op dinsdag 17 april.
De leerlingen van het vijfde leerjaar gaan zwemmen op donderdag 19 april.
3L: bezoek recyclagepark
De kinderen van het derde leerjaar bezoeken op woe 18 april het recyclagepark van de gemeente
Zoersel.
Die dag dragen alle leerlingen hun fluohesje.
Op vrijdag 20 april volgen de kinderen ook een workshop in verband met afvalverwerking.
Deze activiteit wordt georganiseerd door Fostplus. Meer informatie over correct sorteren van afval
vind je op www.fostplus.be.
1L t/m 6L: Filmfestival MOOOV
De leerlingen van de lagere school nemen deel aan het fimfestival MOOOV. Ze bezoeken de
cinema van Turnhout en nemen deel aan een workshop ter verwerking van de film die ze hebben
gezien. De planning is als volgt:
Di 17-4: 1L, 2L
Do 19-4: 3L
Vrij 20-4: 4L(enkel voormiddag), 5L, 6L
De leerlingen (behalve 4L) zijn in de namiddag om ongeveer 15u45 weer op school. Ze brengen een
picknick mee naar school. De kostprijs van 8,90 euro wordt verrekend via de schoolrekening.
Vormsel
Zaterdag 21 april doen een aantal leerlingen van de zesde klas hun vormsel. Iedereen wordt
uitgenodigd om samen met hen te vieren vanaf 14u00 in de parochiekerk.

Fluohesjes
Na de paasvakantie worden de kinderen vanuit de school niet meer verplicht de fluohesjes te
dragen. Het spreekt voor zich dat we de ouders steunen die er voor opteren hun kinderen een gans
jaar het vestje te laten dragen, zeker bij klasuitstappen op de openbare weg!
Middagactiviteiten
Samen met de komst van de paasvakantie eindigen enkele middagactiviteiten. Het middaglezen en –
schaken stopt. De middagzang verandert in middagdans. De middagsport blijft wel plaatsvinden.
Belangrijke datum
25 april is het geen school omwille van een pedagogische studiedag.
Kangoeroewiskundewedstrijd
Dinsdag 27 maart namen een heel aantal leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar deel aan de Vlaamse
wiskundewedstrijd. Voor sommigen was het weer zweten en zwoegen en voor anderen was het “ een
makkie”. Ze deden in ieder geval allemaal enorm hun best!
Op de resultaten is het nog even wachten tot alle formulieren digitaal verwerkt zijn. Van zodra we de uitslag
kennen, wordt deze via de klasleerkracht aan de leerlingen doorgegeven en zullen de winnaars hun mooie
prijs in ontvangst kunnen nemen. Nog even geduld …
Aan alle leerlingen die meewerkten, een welgemeende dankjewel voor jullie inzet en deelname!!
Zorgjuf Ann

Bibbezoek 1ste leerjaar
Donderdagnamiddag, 19 april gaan wij weer naar de bibliotheek.
Breng je boeken en bibkaart mee in een stevig rugzakje.
Beelden optreden LS
Er zijn al enkele beelden van het optreden beschikbaar op de website www.elisazoe.be.
De foto’s worden nog volop verwerkt en zullen later op de website verschijnen zodat je nog eens
kan nagenieten van deze voorstellingen.
Agenda
maandag 16 april:

middagdans

dinsdag 17 april:

middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B
3L, 4L, 6L: zwemmen
1L, 2L: filmfestival MOOOV

woensdag 18 april:

fruitdag
6L: rapport + oudercontact studiekeuze

donderdag 19 april:

1L: bezoek bib
1L, 2L, 5L: zwemmen
3L: filmfestival MOOOV

vrijdag 20 april:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
4L(voormiddag), 5L, 6L: filmfestival MOOOV

zaterdag 21 april:

14u00 Vormsel

woensdag 25 april

GEEN school

Ik wens jou een rustgevende vakantie en een Zalig Pasen toe.
Wim Vekemans, directeur

