St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

13.10.17

Familienieuws
Overleden: Staf Van Dyck, overgrootvader van Lotte (juf Annemie) en Seppe (juf Hilde)
Wüstefeld.
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, … .

Ontbijtactie van de ouderraad
Van harte dank aan alle medewerkers en sponsors die het mee mogelijk maakten om zondagochtend
1114 ontbijten aan huis te leveren.
In het bijzonder dank aan de vele leden van de ouderraad die zich (dag en nacht) uit de naad hebben
gewerkt om alle zakken tijdig gevuld te krijgen.
De opbrengst zal o.a. gebruikt worden om in de loop van het schooljaar nieuwe zitbanken te
plaatsen op de speelplaats.
Project: “oog voor lekkers”
Deze week kregen de leerlingen hun eerste extra stukje fruit of groente. De wortel wordt de
volgende weken aangevuld met een appel, aardbeien, komkommer, peer, banaan, mandarijn, appel,
cherry tomaat en peer.
Het fruit wordt extra voorzien op school om de leerlingen te stimuleren om nog meer fruit te eten
als tussendoortje.
Boswandeling kleuters
Maandag 16 oktober gaan de kleuters tijdens de voormiddag naar het bos. De ouders krijgen
hierover extra informatie in een aparte brief.
De kleuters van ’t Kievitje worden ’s morgens naar de school van het centrum gebracht.
Little Hearts: weeshuis in Cambodja
Tijdens de missiemaand willen we in de school geld inzamelen voor het project Little Hearts. Het
is een huis, maar ook een ‘thuis’ waar kinderen worden begeleid tot ze als jong volwassenen
zelfstandig in het leven kunnen stappen. Ze willen weeskinderen steunen, sturen en begeleiden tot
geschoolde, succesvolle en verantwoordelijke jongeren. De kinderen gaan naar school, ze volgen
taekwondo- en zwemles en een Cambodjaanse dansleerkracht brengt hen de technieken van de
traditionele Khmer dans bij. Ze worden betrokken bij huishoudelijke taken zoals koken, poetsen en
tuinieren. Als broers en zussen zorgen onze kinderen voor elkaar.
Maandag 16 oktober komen de initiatiefnemers het project toelichten voor de leerlingen van de
lagere school.

Stekelbees gesloten op vrijdagnamiddag 20 oktober
Omwille van een personeelsfeest sluiten de diensten van Stekelbees op vrijdag 20 oktober in de
namiddag. De kinderen kunnen wel in onze school opgevangen worden tot 18u.
2L bezoekt de bib
Donderdag 19 oktober gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de bib. Ze brengen hun
boeken en kaart mee naar school in een rugzak.
GE-TIC-T
De toneelvereniging Tillia speelt op 24 en 25 november en op 1, 2, 8 en 9 december telkens om 20u
de komedie GE-TIC-T. Binnenkort kan u kaarten aankopen via de school.
Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop en de voorstellingsavonden gaat naar de school.
Op deze manier draagt u bij tot de aankoop van nieuwe spelmaterialen voor de speelplaats.
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!
Agenda
maandag 16 oktober:

De kleuters van ’t kievitje worden ’s morgens in de centrumschool afgezet.
boswandeling voor de kleuters
middagzang
1L t/m 6L: voorstelling project Little Hearts

dinsdag 17 oktober:

middagsport:

beurt 1: 6A
beurt 2: 6B (bij mooi weer samen in één beurt)
1L: medisch schooltoezicht

woensdag 18 oktober: fruitdag
donderdag 19 oktober: middagschaken
2L: bibbezoek
1L, 2L, 3L: zwemmen
vrijdag 20 oktober:
Wim Vekemans,
directeur

vieren verjaardagen

