St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

22.06.18

De laatste schooldag
Op vrijdag 30 juni eindigt de schooldag om 11u50. Er is opvang voor de kinderen voorzien tot
12u30.
Maandag, 25 juni: schoolreis eerste graad
We vertrekken rond 9.00u richting Nederland.
Na een uurtje rijden zijn we in Kerkrade en gaan we op avontuur in de GaiaZOO.
We brengen boterhammen en een drankje mee in een rugzakje.
Ook een koek/stuk fruit en een extra drankje kunnen goed van pas komen.
Hopelijk wordt het een zonnige dag maar toch nemen we voor alle zekerheid een regenjas mee.
Wij vertrekken om 15.00u terug in Kerkrade en hopen rond 16.00u weer op school te zijn.
De onkosten voor deze leerrijke en leuke dag komen op de schoolrekening.
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.
Hoofprijzen tombola
Volgende winnaars kunnen hun prijs van de tombola ophalen op het secretariaat tot en met vrijdag
29 juni.
Friteuse: 116 3165
reservenummer:
116 3221
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
Openingsuren van de school tijdens de grote vakantie.
De school zal geopend zijn van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli en van maandag 20 augustus t/m
vrijdag 31 augustus, telkens op weekdagen tussen 9u en 12u.
Buiten de openingsuren kunnen zeker ook afspraken gemaakt worden via 03/312 35 10.
Schoolrekeningen
Mogen wij vragen om de laatste schoolrekening stipt te betalen zodat de boekhoudkundige
verwerking nog kan gebeuren voor de school haar deuren sluit.
Denk ook aan de eventuele bijgevoegde herinneringen aan onbetaalde rekeningen.
Hartelijk dank.

Afstuderen
Volgende week vieren we heel wat leerlingen die afzwaaien in onze school. De leerlingen die de
overstap naar een secundaire school maken of de kleuterschool inruilen voor de lagere school,
worden volgende week extra in de bloemetjes gezet. Dinsdag zijn onze 12-jarigen aan de beurt, de
oudste kleuters van ’t Kievitje vieren we donderdag en vrijdag wuiven we de 5-jarige kleuters van
juf Annemie uit.
We wensen al deze leerlingen veel succes in hun verdere schoolloopbaan.
Infoavond speelpleinwerking
De zomervakantie komt nu wel heel dichtbij. Gaat uw zoon of dochter zich de komende twee
maanden wel eens uitleven tijdens de speelpleinwerking van gemeente & ocmw Zoersel, dan is het
voor u ongetwijfeld interessant om een algemeen infomoment hierover bij te wonen. Dat vindt
plaats op donderdag 5 juli om 16.30 uur in basisschool Pierenbos (waar dit jaar ook de
speelpleinwerking doorgaat). Benieuwd wat er tijdens de speelpleinwerking zoal op het programma
staat? Dan vindt u op www.zoersel.be/speelpleinwerking alvast een overzicht van de eerste drie
weken.
Materialen kinderen lagere school
Werkschriften, tekeningen, knutselwerkjes, … worden volgende week woensdag mee naar huis
gegeven.
Agenda
maandag 25 juni:

roller 14-daagse
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
VM, 3L: voorstelling academie voor muziek, woord en dans
namiddag, 3L, 4L, 5L, 6L: initiatie hockey
15u: bezoek de sloddervos

dinsdag 26 juni:

namiddag, juf Annemie, 1L, 2L: initiatie hockey
tot 9u: bezoek de sloddervos
19u30: afscheidsviering zesdeklassers

woensdag 27 juni:

fruitdag
10u: bezinning lagere school

donderdag 28 juni:

1L, 2L, 3L: zwemmen
13u: uitzwaaimoment 5-jarigen juf Evi

vrijdag 29 juni:

11u: uitzwaaimoment 5-jarigen juf Annemie
schooldag eindigt om 12u
rapport alle klassen

Wim Vekemans, directeur

