St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

15.09.17

Familienieuws
Geboren:
Marie Van Herck, zusje voor Lukas (juf Annemie) en Fien (juf Liesbet)
Fran Van De Walle, zusje voor Nik (juf Ria)
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !
Verkeersveiligheid – strapdag – fluohesje
We zien onze kinderen graag, letterlijk en figuurlijk. We zien ze graag omdat ze zo geweldig zijn,
maar we willen ook graag dat ze gezien worden in het verkeer. Zowel de gemeente Zoersel, de
leerkrachten, als ouders zijn bekommerd om de veiligheid van hun kinderen op de openbare weg.
Gedurende het ganse schooljaar willen we door bepaalde acties deze veiligheid in de aandacht
brengen. Hierbij vragen we de medewerking van de ouders om erop toe te zien dat hun kinderen
zich veilig verplaatsen in het verkeer. (vb. fluohesje dragen, een veilige fiets, gordels aan, veilig
oversteken,…)
We vinden het ook belangrijk dat de kinderen de meest veilige route naar school volgen. Houd
hierbij zeker rekening met de veilige fietsroutes die de gemeente Zoersel voorstelt (zie
verkeersborden) en via de directie te verkrijgen zijn. Verken deze routes met uw zoon of dochter en
geef aandacht aan de plaatsen waar gemachtigde opzichters staan.
Op vrijdag 22 september plannen we onze volgende verkeersactie. We nemen dan deel aan de
jaarlijkse ‘strapdag’ (veilig naar school stappen-trappen). Op die dag vragen we dat er zoveel
mogelijk kinderen en hun ouders te voet of met de fiets naar school komen. Zo draagt iedereen bij
aan een milieuvriendelijke en veilige verplaatsing naar school.
Gezien worden als zwakke weggebruiker begint bij het dragen van een fluohesje! Wie geen hesje
meer heeft, kan er via de juf één bekomen.
Dankjewel voor uw medewerking!
Feest op Monnikenheide
Zondag 24 september wordt er gefeest op Monnikenheide. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan volgend programma:
11.30 uur tot 15 uur: Resto PleinAir
13 uur: opening kraampjes en kinderanimatie
13.30 u: start playback bewoners
15 uur: Theater Oewist?
16 uur: Optreden covergroep 'Continental Rock'
De bewoners en gasten zouden het zeer leuk vinden om vele kinderen te mogen verwelkomen op
Monnikenheide die dag.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Belangrijke datum voor onze grootouders
Vrijdag 24 november nodigen onze kleuters hun grootouders uit op school.
Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer info volgt.
Vanuit de ouderraad
De ouderraad zoekt nog extra leden en/of bijkomende helpende handen.
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de geplande activiteiten voor dit
schooljaar en een gedetailleerd werkschema.
We nodigen je uit om je op te geven om bij één of meerdere van deze activiteiten de organisatie te
ondersteunen. Alle helpende handen zijn welkom.
Oproep: Veldloop 26 september
De sportraad zoekt helpende handen voor de scholenveldloop.
Deze zal doorgaan op dinsdag 26 september op de voetbalvelden van Antonia, Bethaniënlei 108.
Een halve dag of een hele dag helpen, dat kiest u zelf. Geef een seintje via sport@zoersel.be.
Vanuit de klas van juf Annemie/Marise
Op maandag 18 september spelen de kleuters van juf Evi samen met de kleuters van juf
Annemie/Marise.
Op woensdag 20 september brengen de kleuters van juf Annemie/Marise een bezoek aan de
fietsenwinkel “Rijwielen van de Plas”.
Strapdag in de kleuterklassen
Naar aanleiding van de strapdag mogen alle kleuters de ganse week hun (loop)fiets mee naar school
brengen. Bij regenweer wordt het fietsprogramma aangepast.
Verkeershinder Kapelstraat
Van 2 tot 12 oktober dienen er in opdracht van Proximus graafwerken te worden uitgevoerd in de
Kapelstraat (ca 9 werkdagen). De graafwerken zelf vinden plaats op het voetpad.
De aannemer zal op de rijbaan een zone voorzien voor fietsers en voetgangers. Wagens kunnen nog
steeds richting parking heen- en terugrijden, maar zullen wel rekening moeten houden met
mogelijke verkeershinder.
Agenda
maandag 18 september:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
20u15: Ouderraad

dinsdag 19 september:

Lagere school: fietsencontrole

woensdag 20 september:

fruitdag
juf Annemie bezoekt met de kleuters de fietsenwinkel

donderdag 21 september:

1L, 2L, 3L: zwemmen

vrijdag 22 september:

Strapdag

Wim Vekemans,
directeur

Zondag 8 oktober: ontbijtactie

