St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

27.04.18

Curieuzeneuze
Onze school doet mee aan het grootste citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit. Daarmee helpen
we om belangrijke gegevens te verzamelen over de luchtkwaliteit in de Zandstraat, en bij
uitbreiding in gans Vlaanderen.
Er wordt hiervoor een eenvoudige meetopstelling geplaatst tegen het raam van de klas van juf
Veerle en juf Stefanie. De resultaten mogen we verwachten tijdens de maand september.
www.curieuzeneuzen.be
Belangrijke data
Maandag 30 april is het geen school omwille van een lokale verlofdag.
Zondag 27 mei: lentefeest
Woensdag 30 mei: kijkdag 1L voor ouders van leerlingen uit de derde kleuterklas tijdens de
voormiddag
Maandag 04 juni: 8u45-10u30: doemeedag ’t Kievitje
Woensdag 06 juni: 8u45-10u30: doemeedag centrumschool
Dinsdag 26 juni: 19u, afscheid 6L
Annulatie: zaterdag 23 juni: GEEN kinderdisco
Zaterdag 5 mei, 11u: eerste communie
Heel wat kinderen van het tweede leerjaar zullen op zaterdag 5 mei hun eerste communie doen in
onze parochiekerk. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te komen vieren in de kerk zodat het voor
hen een onvergetelijke dag zal worden.
Zondag 27 mei: Lentefeest
We nodigen iedereen uit om die dag vanaf 12u 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.

Bezoek de website
www.elisazoe.be
U vindt er wekelijks leuke fotoreportages in verband met de klasactiviteiten van je zoon of dochter.
Van 2 mei tot en met 9 mei: thema “SPORT” in de kleuterschool
Woensdag 2 mei: voetbal Alle kleuters mogen die dag een bal meebrengen! Zet zeker de naam van
je kleuter op de bal!
Donderdag 3 mei: atletiek
Vrijdag 4 mei: sportief toneel gespeeld door de juffen! Ook staat deze dag dansen centraal! Kleuters
die thuis een CD/USB stick hebben met muziek waarop ze kunnen dansen mogen dit
meebrengen. Vergeet niet de naam op de CD te zetten!
Maandag 7 mei: balsporten. Denk aan: hockey, tennis, badminton, bowling, …
Dinsdag 8 mei: fietsen. Alle kleuters mogen hun fiets meebrengen. Niet vergeten want die dag gaan
we een fietsparcours maken en afleggen!
Aangepaste kledij past er uiteraard bij.
Woensdag 9 mei is het SPORTDAG!
Tweedehandsbeurs 3L
Binnen het thema afval houdt het derde leerjaar een tweedehandsbeurs. Ze verkopen in hun klas
spelletjes, boeken, strips, speelgoed, puzzels, …, allerlei voor kinderen.
De beurs vindt plaats op woe 2 mei 12u-13u, do 3 mei 15u30-18u00 en vrij 4 mei 15u30-16u30.
Kom zeker eens een kijkje nemen in de klas van 3A en 3B.
De opbrengst wordt geschonken aan Kom op tegen kanker.
Agenda
maandag 30 april:

Geen school

dinsdag 01 mei:

Feest van de Arbeid: Geen school

woensdag 02 mei:

fruitdag
KS: voetbal
12u-13u, 3L: tweedehandsbeurs

donderdag 03 mei:

1L, 2L, 3L: zwemmen
KS: atletiek
15u30-18u, 3L: tweedehandsbeurs

vrijdag 04 mei:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
3de graad: vrij keuzeuur
KS: sportief toneel
15u30-16u30, 3L: tweedehandsbeurs
11u: eerste communie

zaterdag 05 mei:

Zondag 27 mei: Lentefeest.
Wim Vekemans, directeur

