St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

15.06.18

De laatste schooldag
Op vrijdag 30 juni eindigt de schooldag om 11u50. Er is opvang voor de kinderen voorzien tot
12u30.
Sloddervos
De verloren voorwerpen worden in de zaal tentoongesteld op maandag 25-06 na schooltijd tot 18u
en dinsdagvoormiddag tot 9u.
De niet opgehaalde materialen worden geschonken aan een goed doel.
Rapport bewegingsopvoeding
Deze week krijgen de leerlingen van de lagere school hun rapport van bewegingsopvoeding mee
naar huis. Omdat de rapporten de vorderingen van uw kind gedurende de ganse lagere school
weergeven, worden de rapporten op school bewaard.
Vandaar dat we vragen om dit rapport ten laatste op 25 juni, gehandtekend, terug met uw kind mee
naar school te geven zodat we zeker zijn dat er geen rapporten verloren raken tijdens de vakantie.
Enkel de leerlingen van het zesde leerjaar mogen hun rapport thuishouden.
Roller 14-daagse
Gedurende de laatste 14 dagen van het schooljaar krijgen de kinderen van de lagere school
de gelegenheid om tijdens de lessen bewegingsopvoeding rollend materiaal te gebruiken
zoals steps, rollerskates, rolschaatsen, skateboards, waveboards, go-carts en fietsen. Dit materiaal
mag tijdens die periode in de school blijven. Het is echter geen verplichting en zeker niet de
bedoeling dat de leerlingen nieuw materiaal aanschaffen. Kinderen die zich bij het rollerskaten e.d.
niet goed voelen, zullen andere activiteiten aangeboden krijgen.
Hopelijk kan iedereen zich op deze wijze op een ontspannende manier uitleven. We vragen
wel dat de leerlingen die rollerskates, waveboards en skateboards meebrengen zoveel mogelijk
beschermend materiaal meebrengen en dit ook effectief gebruiken.
Meester Patrick en meester Francis
Schoolreis 4L
Vrijdag 15 juni gaan de leerlingen van het vierde leerjaar op schoolreis naar Mechelen,
Technopolis. Deze schoolreis kost 15,80 euro voor de uitstap en 8,90 euro voor de bus. Het totale
bedrag wordt verrekend via de schoolrekening.
De praktische afspraken geven de leerkrachten mee via een extra brief in de loop van volgende
week.
Dankviering eerste communie en vormsel
Zondag 24 juni is er voor de eerste communicanten en vormelingen van dit jaar een dankviering. Ze
worden samen met hun ouders om 11u uitgenodigd in de parochiekerk.

2L: bezoek aan de bib
Op dinsdag 19 juni brengen de kinderen van het tweede leerjaar voor de laatste keer een bezoek aan
de bib.
Iedereen brengt de boeken en kaart mee in een stevig rugzakje.
Kinderen die nog nieuwe boeken ontlenen, zorgen ervoor dat deze zelf tijdig inleveren tijdens de
zomervakantie.
Spreek thuis even af of je kind nog nieuwe boeken mag ontlenen!
3L: bezoek aan de bib
Donderdag 21 juni gaan de kinderen van het derde leerjaar voor de laatste keer naar de bib. De
leerlingen brengen hun boeken en bibkaart mee in een stevige rugzak.
De kinderen die tijdens de vakantie niet naar de bib gaan, nemen geen nieuwe boeken mee.
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
Verloren
We zijn op zoek naar de genaamtekende gele pet van Jeroen. De eerlijke vinder kan ze bezorgen via
het secretariaat.
3de graad naar het Netepark
Op maandag, 18 juni fietsen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar het Netepark in Herentals.
De leerlingen brengen die dag hun fiets mee (die volledig in orde is), een fluovestje en een rugzak
met een lunchpakket.
Afhankelijk van het weer voorzien zij ook regenkledij of zonnemelk.
Vrijblijvend mag je ook max. 5 euro meebrengen voor een drankje of een ijsje.
We vertrekken om 8.40 uur en zijn terug rond 15.30 uur.
De kostprijs bedraagt 4 euro en wordt verrekend via de schoolrekening.
Belangrijke momenten einde schooljaar
Dinsdag 26 juni:
19u30: afscheid zesde leerjaar
Donderdag 28 juni: 13u: afzwaaimoment 5-jarige kleuters ’t Kievitje
Vrijdag 29 juni:
11u: afzwaaimoment 5-jarige kleuters centrumschool
Agenda
maandag 18 juni:
start roller 14-daagse
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
(met vieren verjaardagen)
middagdans
5L/6L: uitstap Netepark (geen studie voor 5L en 6L)
20u00: ouderavond eerste communie 2019
20u15: schoolraad
dinsdag 19 juni:

laatste dag studie
2L: bezoek aan de bib

woensdag 20 juni:

fruitdag

donderdag 21 juni:

3L: bezoek aan de bib

vrijdag 22 juni:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool

Wim Vekemans, directeur

