St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

06.10.17

Familienieuws
Overleden: Jan Bakhuisen, bompa van Quinten Roeleveld uit 1B.
Het ganse schoolteam betuigt haar medeleven met de getroffen families.
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Kiwiballen
Ballen zijn er altijd te weinig op school. Je kunt er wel honderd spelletjes mee doen! Daarom geeft
“Fruit, een lekkere buit” elke school de kans om voor kiwiballen te sparen.
Hoe? Heel eenvoudig! Elke school die inschrijft krijgt een spaaraffiche. Op die affiche plakken de
kinderen stickers (Green, Gold & Organic) die ze vinden op kiwi’s. Een halve poster (150
kiwistickers) is goed voor 10 ballen, een volle poster geeft recht op 20 ballen. De kinderen mogen
de stickers op de poster kleven in de gang waar de sloddervos staat. Hopelijk krijgen we een poster
vol gespaard!
Project: “oog voor lekkers”
Vanuit het gezondheidsbeleid van de school willen we de leerlingen en hun ouders stimuleren om
gezond, lokaal en seizoengebonden producten te eten. 10 weken lang bezorgt de school iedere
leerling in de loop van de week 1 stuk fruit of groente. Dit fruit wordt in de klas of tijdens de
speeltijd opgegeten. Deze actie is een aanvulling bij de wekelijkse fruitdag en wordt gesteund door
het Departement Landbouw en Visserij.
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.
Voorschoolse opvang
Een aantal kinderen blijven voor schooltijd aan de poort, in de fietsenstalling of langs de straatkant
wachten tot de voorschoolse opvang voorbij is. We vinden dit een zeer onveilige situatie. Het is
beter dat de kinderen thuis iets later vertrekken of toch naar de vooropvang komen.

Extra inzameling oude batterijen
De tonnetjes met batterijen werden woensdag leeggemaakt. Er is opnieuw plaats voor lege
batterijen. Je kan ze binnenbrengen via het secretariaat.
Hartelijk dank
Voorstelling door caravan-theater Kakelnest
Alle kleuters gaan vrijdag 13 oktober kijken en luisteren naar het theaterstuk “Geur van
vriendschap”:
De vlinder en de leeuw zijn dikke vrienden. Ze vinden het allermooiste plaatske van de hele wereld
en ze willen daar ook blijven. Maar het konijn heeft er ook van gehoord en de apen zijn ook al
onderweg. Plots heeft de leeuw geen plaats meer en hij wordt boos. De vlinder is bang van haar
beste vriend. Verdrietig vertrekt de leeuw naar de andere kant van de wereld….
De kostprijs voor dit reizende theater wordt verrekend via de schoolrekening.

Agenda
maandag 9 oktober:

9u-11u: Doe-meedag ’t Kievitje
start middagzang
5L, 6L: dode hoek

dinsdag 10 oktober:

Middagsport:

beurt 1: 5A
beurt 2: 5B (bij mooi weer samen in één beurt)

woensdag 11 oktober: fruitdag
9u-11u: Doe-meedag in de centrumschool
donderdag 12 oktober: middagschaken
vrijdag 13 oktober:

Wim Vekemans,
directeur

De kleuters van ’t Kievitje komen naar de centrumschool
KS: voorstelling Kakelnest
2de graad: vrij keuzeuur

