St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

20.10.17

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Nieuws vanuit het gemeentebestuur
Traditiegetrouw zingen de kindjes op 31 december het eindjaar uit en kondigen ze zo met hun
‘nieuwjaarkezoete’ het nieuwe jaar aan.
Dit jaar valt 31 december echter op een zondag.
Het gemeentebestuur besliste daarom om dit jaar de kinderen iets vroeger op pad te sturen.
Het nieuwjaarszingen vindt dus plaats op zaterdag 30 december!
3L bezoekt de bib
Donderdag 26 oktober gaan de leerlingen van het derde leerjaar naar de bib. Ze brengen hun boeken
en kaart mee naar school in een rugzak.
Kleuterwerkjes
In de loop van volgende week zullen de kleuters hun knutselwerkjes en tekeningen mee naar huis
brengen.
We gaan voor 100% zichtbaarheid: fluoactie!
Heel wat kinderen van onze school dragen reeds een fluorescerend jasje wanneer ze met de fiets of te voet
naar school komen. Ze zijn dan veel beter zichtbaar in het donker. Vanaf de maand november willen we
vragen dat ALLE kinderen en de ouders liefst ook, een fluohesje dragen wanneer ze met de fiets of te voet
naar school komen.
De kinderen die geen fluo-jasje meer hebben, kunnen er steeds één bekomen via juf Ann Van Herck of via
de directie. We gaan voor 100% zichtbaarheid.

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 23 oktober:

De kleuters van ’t Kievitje worden ’s morgens naar de centrumschool gebracht.
KS: filmvoorstelling
middagzang

dinsdag 24 oktober:

middagsport:

beurt 1: 4A
beurt 2: 4B (bij mooi weer samen in één beurt)

woensdag 25 oktober: fruitdag
donderdag 26 oktober: middagschaken
3L: bibbezoek
vrijdag 27 oktober:
Wim Vekemans,
directeur

rapport lagere school

