St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

20.04.18

Familienieuws
Overleden: Paula Verschaeren, grootmoeder van Lander Van Bussel (5B)
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
3L: Voorstelling “Modders”
Dinsdag 24 april tijdens de voormiddag bezoeken de leerlingen van het derde leerjaar De Warande
in Turnhout. Ze kijken er naar een absurde, komische voorstelling waarin elk kind een inkijk krijgt
in het wel en wee van het moederschap.
In ‘MODDERS’ zien we moeders aan het werk: deze vrouwen houden naarstig de boel draaiende
en klungelen zichzelf vrolijk de afgrond in. Want in hun wereld vol goede bedoelingen werken de
dingen tegen hen. Geen enkele tafel staat recht, geen enkele borstel veegt, geen enkel kleedje past.
Geen pen die nog werkt, geen schaar die nog knipt, de planten worden te snel groot... Maar
doorgaan zullen ze! Niks aan de hand! Alles onder controle!
De kostprijs van de voorstelling en het busvervoer worden verrekend via de schoolrekening.
3L: bezoek bib
Donderdag 26 april gaan de leerlingen van het derde leerjaar naar de bib. Ze brengen hun boeken en
lidkaart mee naar school in een stevige rugzak.
Help het Rode Kruis
Deze week worden foldertjes van het Rode Kruis meegegeven met de gezinsoudsten. Wie iets wil
bestellen, moet het ingevulde formulier samen met gepast geld meebrengen naar school, voor
donderdag 3 mei.
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.
Belangrijke datum
25 april is het geen school omwille van een pedagogische studiedag.
Beelden optreden
De foto’s van het optreden van de lagere school staan online.
We danken juf Annemie Van Pelt voor de snelle verwerking en het beschikbaar stellen van het
beeldmateriaal.
Zondag 27 mei: Lentefeest
We nodigen iedereen uit om die dag mee te komen genieten van het uitgebreide terras, de lekkerste
fritten, de randanimatie, de verschillende snacks, … .

Lentefeest: prijzen tombola
De voorbereiding van het lentefeest is alweer volop aan de gang. We verzamelen ondertussen ook
prijzen voor de tombola. Iedereen die prijzen wil schenken voor onze tombola kan deze
binnenbrengen op het secretariaat.
Lentefeest: helpende handen
De vele helpende handen die zich bij het begin van het schooljaar hebben opgegeven om tijdens de
grote evenementen op school een handje toe te steken, kunnen zich i.f.v. het lentefeest aanmelden
bij Karin van de ouderraad via 0497 15 33 27 of via karin.van.hoof@telenet.be of via het
secretariaat. Tijdens de laatste week voor het lentefeest worden de helpende handen gecontacteerd
om definitieve afspraken te maken. Hartelijk dank.
Agenda
maandag 23 april:

middagdans

dinsdag 24 april:

middagsport: beurt 1: 5A
beurt 2: 5B (Bij mooi weer samen in beurt 1.)
3L, VM: toneel ‘Modders’

woensdag 25 april:

Geen school: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten

donderdag 26 april:

20u15: ouderraad
3L: bezoek bib

vrijdag 27 april:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met vieren verjaardagen)
2de graad: vrij keuzeuur
rapport 1L t/m 5L

Wim Vekemans, directeur

