St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

18.05.18

Familienieuws
Overleden: Jozef Sambre, schoonvader van juf Annemie (K6)
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
Dankjewel vanuit het derde leerjaar
Hartelijk dank aan al degenen die de tweedehandsbeurs van het derde leerjaar bezochten.
Dankzij hun steun kunnen de leerlingen 300 euro schenken aan ‘Kom op tegen kanker’.
Dinsdag 22 mei: schoolreis kleuters
De kleuters gaan dinsdag met de bus op schoolreis naar het Ollemanshoekje in Herselt.
Ze bezoeken er de kinderboerderij.
De kostprijs van deze reis wordt verrekend via de schoolrekening. De ouderraad betaalt de busreis.
Praktische afspraken werden gemaakt via een aparte brief.
Klasfoto’s juf Sandra/juf Steffi, juf Ria/juf Ann T.
Woensdag 23 mei komt de schoolfotograaf langs in de klassen van onze jongste kleuters. Zo wordt
er ook een groepsfoto voorzien voor de kleuters die instapten in de loop van het schooljaar.
Bezoek aan de bib
De leerlingen van het tweede leerjaar, het derde leerjaar, van de klas van juf Sandra en van de klas
van juf Evi bezoeken volgende week de bib.
De leerlingen van 2L brengen hun boeken en bibkaart op dinsdag mee naar school in een stevige
rugzak, de leerlingen van 3L doen dit op donderdag.
Zondag 27 mei: Lentefeest
Kom de werking van de ouderraad en de school zeker steunen.
Iedereen is welkom op school tussen 12u en 18u voor een hapje, een drankje, een gokje in het kader
van de leerkrachtenwedstrijd, … .
Er is voldoende randanimatie voor jong en oud. Er zijn de spelletjes met het prijzenkraam, de
leerlingen worden uitgedaagd om de meeste, hoogste, mooiste salto te maken op de grote
trampolines.
Lentefeest: prijzen tombola
Iedereen die prijzen wil schenken voor onze tombola kan deze binnenbrengen op het secretariaat.
start voorinschrijving zomeractiviteitenaanbod 2018 (°2002 tot °2014)
De zomermaanden komen in zicht. Voor uw kroost betekent dit weer twee heerlijke maanden
zonder school en héél véél (buiten) spelen!

We (gemeente & ocmw Zoersel) hebben voor ieder wat wils, gaande van toffe workshops en
uitstappen tot superleuke themakampen.
Uw kinderen zijn deze zomer ook heel welkom op het speelplein, waar ze - hele of halve dagen kunnen komen ravotten met hun leeftijdgenootjes. Let wel, de speelpleinwerking is verhuisd en
vindt nu plaats in de gemeentelijke basisschool Pierenbos in Halle.
alles in één overzichtelijk aanbod | voorinschrijving
Komt uw kind graag mee spelen? Kies dan samen met hem of haar uit ons uitgebreid aanbod. U
vindt het volledige overzicht van de activiteiten en alle praktische info op
www.zoersel.be/zomerwerking.
We werken met een ‘voorinschrijving’ tot en met 27 mei. Tijdens deze periode hebt u rustig de
tijd om uw inschrijfprofiel in orde te maken en kunt u alvast inschrijven voor de activiteit
‘registreren voor zomeractiviteiten 2018’ in onze webshop. Bent u ingeschreven, dan wordt u per
mail als eerste op de hoogte gebracht van zodra u effectief kunt inschrijven. Meer informatie over
de voorinschrijving, vindt u op www.zoersel.be/zomerwerking.
Let op: om mee te spelen op het speelplein, is er geen (voor)inschrijving via de webshop nodig. U
schrijft uw kind op de dag zelf in bij de monitoren.
alle kinderen
Ook kindjes die niet in Zoersel wonen maar hier tijdens de vakantie verblijven, bijvoorbeeld bij de
grootouders, co-ouderschap … zijn heel welkom!
meer info:
jeugd@zoersel.be / www.zoersel.be/zomerwerking
Bescherming tegen de zon
Wanneer de weerman zonnig weer voorspelt en aangeeft dat de UV-index hoog zal zijn, hopen we
dat alle ouders hun kinderen ’s morgens al een beschermende laag zonnecrème geven. In de loop
van de dag willen we het insmeren graag nog eens herhalen op school.
U mag zeker ook zonnecrème met een hoge beschermingsfactor meegeven in de boekentas van uw
kind.
Agenda
maandag 21 mei:

Pinkstermaandag: geen school

dinsdag 22 mei:

schoolreis kleuters
2L: bib
middagsport: eerste beurt: 5A
tweede beurt: 5B (bij mooi weer 1 beurt)

woensdag 23 mei:

fruitdag
klasfoto’s juf Ria/juf Ann, juf Sandra/juf Steffi

donderdag 24 mei:

3L: bib

vrijdag 25 mei:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met vieren verjaardagen)
Juf Sandra, juf Evi: bezoek bib

Zondag 27 mei: Lentefeest.
Wim Vekemans, directeur

