St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

04.05.18

De kikkersprong (overgangsactiviteiten oudste kleuters – 1ste leerjaar)
De kikkertjes van juf Annemie en de dolfijntjes van juf Evi genieten nu nog van hun laatste
maanden in de kleuterklas. Om al eens te ‘proeven’ van het eerste leerjaar worden zij uitgenodigd
voor een letterdag (16 mei) en een cijferdag (6 juni). Samen met juf Veerle / juf Stefanie en juf
Greet gaan ze een heleboel leuke dingen doen rond letters en cijfers. Op 15 juni volgt er nog een
slotactiviteit.
De ouders van deze kleuters worden op 30 mei om 10.15 uur uitgenodigd om kennis te maken met
de werking van het eerste leerjaar. Het infomoment start in de zaal van de school.
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.
Kom eens met de fiets of te voet naar school net als Sam, de
verkeersslang
Veilig en milieuvriendelijk naar school komen, daar draait het om. Met het spel Sam, de
verkeersslang worden de kinderen en hun ouders op een ludieke wijze gestimuleerd om gedurende 1
week veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. Kinderen vinden het leuk om naar school te
stappen of te fietsen. Ze bewegen meer en doen ervaring op in het verkeer. Het principe ’jong
geleerd, is oud gedaan’, is hier zeker van toepassing. Meer milieuvriendelijke verplaatsingen
verminderen ook de autodrukte en parkeerchaos aan de schoolpoort. Bovendien zijn stappen en
fietsen goed voor het milieu en voor de gezondheid van de leerlingen. Tijdens de campagneweek
van 14 mei tot 18 mei verdienen de kinderen een stip telkens als zij milieuvriendelijk (te voet, per
fiets, met openbaar vervoer of carpool) naar de school komen. De stippen kleven ze per klas op een
grote poster van Sam de verkeersslang. En zo hopen we op het einde van de week heel de poster vol
gekleefd te hebben. Kinderen die met de fiets naar school komen, kan je aanmoedigen om een
fietshelm en fluo-hesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en de veiligheid van de kinderen.
Blink die fiets maar op of zet je wandelschoenen klaar!

Sam rinkelt!
Dit is de naam van het fietsbelconcert dat op woensdag 16 mei gehouden wordt door alle scholen
die deelnemen aan Sam, de verkeersslang. Met dit fietsbelconcert geven de lln. de boodschap dat ze
in een veilige en milieuvriendelijke omgeving naar school willen komen.
Bibbezoek 1ste leerjaar
Woensdag, 9 mei gaan wij naar de bib. Breng je boeken en bibkaart mee in een stevig rugzakje.
Stakingsaanzegging woensdag 16 mei
Het COV heeft een stakingsaanzegging gedaan voor woensdag 16 mei.
Het normale schoolgebeuren zou hierdoor kunnen verstoord worden.
Maandag 14 mei brengen we alle betrokkenen via een extra nieuwsbrief op de hoogte van de
mogelijke gevolgen voor de organisatie van onze school op deze dag.
Agenda
maandag 07 mei:

middagdans

dinsdag 08 mei:

oudercontacten 2,5-, 3-, 4-jarigen
middagsport: beurt 1: 6A
beurt 2: 6B (Bij mooi weer samen in beurt 1.)

woensdag 09 mei:

fruitdag
Sportdag kleuterschool
1L: bibbezoek

donderdag 10 mei:

Hemelvaartdag: geen school

vrijdag 11 mei:

brugdag: geen school

maandag 14 mei:

middagdans
Campagneweek Sam, de verkeersslang

dinsdag 15 mei:

4L, 5L, 6L: zwemmen
oudercontacten 1L/2L
middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B (Bij mooi weer samen in beurt 1.)

woensdag 16 mei:

fruitdag
fietsbelconcert
5-jarigen – 1L: activiteit letterwinkeltje
oudercontacten 3L t/m 5L

donderdag 17 mei:

1L, 2L, 3L: zwemmen

vrijdag 18 mei:

Zondag 27 mei: Lentefeest.
Wim Vekemans, directeur

