St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

01.06.18

Zondag 27 mei: Lentefeest
Hartelijk dank aan allen die van het lentefeest een echt feest maakten.
De helpende handen, de ouders en hun kinderen, de vrienden van de school.
Leerkrachtenwedstrijd
Dinsdagvoormiddag verzamelden alle leerlingen en leerkrachten op de speelplaats voor de
leerkrachtenwedstrijd. Enkele juffen en meesters probeerden in één minuut zoveel mogelijk
balletjes in een mand te schieten. Dit bleek moeilijker dan gedacht. Juf An De Roover (3A) en
meneer directeur slaagden erin om elk 4 balletjes goed te richten. Deze topscore werd door geen
enkele andere leerkracht behaald. Alle leerkrachten samen scoorden 17 keer. Het was dit aantal dat
uiteindelijk bepalend was om de winnaar te kunnen aanduiden.
Thijs Van de Peer gokte dat meneer directeur zou winnen, met 5 doelpunten en een totaalscore van
15 balletjes. Hij benaderde het dichtst het resultaat. Proficiat!
Tijs wint bijgevolg 40 bollen ijs, gesponsord door boer Jef, van Den Achtersten Dries. Dankjewel!
Hoofprijzen tombola
Volgende winnaars kunnen hun prijs van de tombola ophalen op het secretariaat tot en met 15 juni.
Vanaf 18 juni komen ook de reservenummers in aanmerking om de prijs op te halen.
Friteuse: 116 3165
reservenummer:
116 3221
Overlevingspakket: 116 3135
116 3050
Soundbar: 116 3244
116 3334
Doe-mee-dagen in de instapklassen
Voor de kinderen die in deze periode van het jaar 2,5 jaar worden, organiseert de school 2 doe-meedagen: op maandag 4 juni in de klas van juf Sandra op ’t Kievitje en op woensdag 6 juni (NIET op
14 juni) in de klas van juf Ria/juf Ann in de centrumschool. Tussen 8u45 u en 10u30 kunnen de
peuters samen met hun ouders binnenlopen in de instapklassen en deelnemen aan enkele
activiteiten. De ouders maken ook kennis met de werking en organisatie van de school.
Tekenfund in de kleuterschool
Een tijdje geleden namen we met de kleuterschool deel aan het project TEKENFUND. Elke kleuter
maakte een prachtige tekening in de klas. Deze tekeningen worden door TEKENFUND op gadgets
gedrukt die u, zonder enige verplichting, kan aankopen via hun website. De nodige info in verband
met de bestelprocedure vindt u op de folder die vorige week met de kleuters is meegegeven.
Op de folder vind je jouw unieke code waarmee je het webwinkeltje van tekenfund kan openen via
www.tekenfund.be/elisabethschoolzoersel. Vergeet dit niet tijdig te doen.
Kijk samen met je kleuter naar zijn of haar kunstwerk. In ruil voor het openen ontvang je gratis een
postkaart van het kunstwerk van je kleuter!
Met de opbrengst van de aangekochte gadgets zouden we graag het zandbakmateriaal vernieuwen.
De kleuterjuffen

Sportdag voor de kinderen van de lagere school
Op donderdag 07 juni rijden de kinderen van onze lagere school naar De Lilse Bergen.
Daar krijgen ze per leerjaar een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten. Onder
begeleiding van monitoren en leerkrachten komen o.a. volgende activiteiten aan bod:
‘Puzzelspel en Memory’, ‘Mens erger je niet’, ‘Lolympische spelen’, ‘Indianenbosspel’,
waterfietsen, een touwenparcours en nog veel meer.
De leerlingen moeten om 08.25 uur in de school aanwezig zijn om stipt te kunnen
vertrekken. Omstreeks 15.45 uur zullen zij terug zijn.
Iedereen heeft sportieve kledij, reservekledij (met plastieken zakje) en een picknick nodig.
Deze uitstap kost 7,00 euro en komt op de volgende schoolrekening (Het vervoer wordt
betaald door de ouderraad, waarvoor dank!, 1 drankje, organisatie, begeleiding en het gebruik van
het materiaal is in de prijs inbegrepen).

Bezoek onze website: www.elisazoe.be
U vindt er regelmatig nieuwe fotoreportages vanuit verschillende klassen.
Agenda
maandag 04 juni:

middagdans
8u45-10u30: doemeedag klas juf Sandra/juf Steffi
NM:de klas van juf Sandra en juf Evi bezoeken een manege

dinsdag 05 juni:

middagsport: eerste beurt: 6A
tweede beurt: 6B (bij mooi weer samen in beurt 1)

woensdag 06 juni:

fruitdag
8u45-10u30: doemeedag klas juf Ria/juf Ann
cijferdag 5-jarige kleuters – eerste leerjaar

donderdag 07 juni:

LS: sportdag
KS: buitenspeeldag
De klas van juf Evi bezoekt Monnikenheide.

vrijdag 08 juni:

ridderfeest op ’t Kievitje voor de klas van juf Evi en juf Annemie

Wim Vekemans, directeur

