St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

28.09.17

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Schoolrekening
Vandaag krijgen de leerlingen de eerste schoolrekening mee naar huis. Op deze rekening worden
ook nog de laatste beurten van de voor- en naschoolse opvang van vorig schooljaar verrekend.
Om boekhoudkundige redenen is het voor de school aangenaam dat de betalingen gebeuren voor de
vervaldag is verstreken.
Schoolrekeningen kunnen ook via domiciliëring betaald worden. Vraag meer info via het
secretariaat.
Veldloop
De jaarlijkse veldloop was een groot succes. Dikke proficiat aan de lopers, hartelijk dank aan de
supporterende ouders en grootouders.
De resultaten en foto’s van de loopwedstrijden kan u later vinden op de website van de gemeente
Zoersel.
Uitwisselingsproject Monnikenheide
De 5-jarige kleuters van juf Evi bezoeken dinsdag 3 oktober hun grote vrienden van
Monnikenheide.
Saved by the bell: donderdag 5 oktober
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom roepen we alle scholen
op om jaarlijks op 5 oktober, op de de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel
eens extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed,
kwaliteitsvol onderwijs.
Verkeershinder Kapelstraat
Van 2 tot 12 oktober dienen er in opdracht van Proximus graafwerken te worden uitgevoerd in de
Kapelstraat (ca 9 werkdagen). De graafwerken zelf vinden plaats op het voetpad.
De aannemer zal op de rijbaan een zone voorzien voor fietsers en voetgangers. Wagens kunnen nog
steeds richting parking heen- en terugrijden, maar zullen wel rekening moeten houden met
mogelijke verkeershinder.
Rapport eerste leerjaar
De leerlingen van het eerste leerjaar zullen vandaag hun eerste rapport krijgen. De kinderen van de
andere klassen krijgen het eerste rapport eind oktober.

Start middagactiviteiten
Vanaf volgende week starten er enkele middagactiviteiten voor de leerlingen van de lagere school.
Voor de oudste leerlingen begint dinsdag de middagsport. De leerlingen van het vierde, vijfde en
zesde leerjaar komen beurtelings aan bod voor een extra sportactiviteit.
Op donderdagmiddag worden de kinderen van de lagere school uitgedaagd om hun denkvermogen
te testen tijdens het middag schaken en dammen.
Doe-meedagen in de instapklassen
Op maandag 9 oktober en woensdag 11 oktober nodigen we alle 2,5-jarige kleuters uit om samen
met hun ouders een kijkje te komen nemen bij onze jongste kleuters. De peuters kunnen er mee
spelen in de klas en op de speelplaats terwijl de ouders informatie krijgen over de werking van de
klas en de school.
Juf Sandra/Marise zetten op ’t Kievitje op maandag haar deuren open tussen 9u en 11u en juf Ria en
juf Ann nodigen de kinderen met hun ouders uit op woensdag tussen 9u en 11u.
De juffen maken ook graag tijd vrij om de vragen van de ouders te beantwoorden.
Recyclage via de school
De school organiseert een extra inzameling van batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik.
De gebruikte batterijen kunnen bezorgd worden via het secretariaat.
Daarnaast blijven we ook andere batterijen, lege inktpatronen, … verzamelen. Deze materialen
leveren voor de school aankoopbons op die we kunnen omruilen voor didactisch materiaal.
Tweedehands computers en computerschermen kunnen via de school ook een tweede leven krijgen
(in de klas of computerklas).
We zijn zeer blij met nog bruikbare hardware.
Agenda
maandag 2 oktober:

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
3L: boerderijklassen

dinsdag 3 oktober:

3L: boerderijklassen
4L, 5L, 6L: zwemmen
Middagsport: beurt 1: 4A
beurt 2: 4B (bij mooi weer samen in één beurt)

woensdag 4 oktober:

fruitdag

donderdag 5 oktober:

1L, 2L, 3L: zwemmen
4L: fietstweedaagse
Start middagschaken
13u: saved by the bell

vrijdag 6 oktober:

4L: fietstweedaagse
1ste en 3de graad: vrij keuzeuur

Wim Vekemans,
directeur

Zondag 8 oktober: ontbijtactie
Maandag 2 oktober laatste inschrijvingsdag

