St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

27.10.17

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Kiwiballen
We merkten dat er heel wat kiwi’s verorberd werden in onze school.
De posters werden dagelijks aangevuld en waren vlug vol. Je hoeft dus geen stickers meer mee te
brengen, maar kiwi’s blijven natuurlijk lekker en gezond.
Initiatie smashvolley
De leerlingen van de lagere school konden genieten van een initiatie ‘smashvolley’ in de
volleybalzaal van VC Zoersel. Ze maakten er op speelse wijze kennis met volleybal onder
begeleiding van enkele volleybaltrain(st)ers. Hartelijk dank hiervoor! Foto’s kan je terugvinden op
onze website. De klassen die nog niet aan bod kwamen, krijgen nog een initiatie na de
herfstvakantie.
We gaan voor 100% zichtbaarheid: fluoactie!
Heel wat kinderen van onze school dragen reeds een fluorescerend hesje 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 fluohesje meer hebben, kunnen er steeds één bekomen via juf Ann Van Herck of via de
directie. We gaan voor 100% zichtbaarheid.

Luizen
Tijdens de voorbije periode werden bij enkele leerlingen luizen vastgesteld. Mogen we vragen dat
alle ouders bij de start van de vakantie hun zoon of dochter controleren op kriebelbeestjes en indien
nodig behandelen volgens de voorgeschreven methode.
Na de vakantie zal de verpleegster van het CLB opnieuw controle uitvoeren in de school om te
kijken of alle kinderen luizenvrij zijn.
Dankjewel voor de medewerking.
6L: technologie olympiade
Op donderdag 9 november nemen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan de voorronde van de
technologie olympiade. Ze testen hun technologische kennis samen met meer dan 10 000 andere
leerlingen. Je vindt informatie over de organisatie en de doelen van de wedstrijd op
www.technologieolympiade.be.

Grootouders op school
Vrijdag 24 november nodigen we alle grootouders uit in onze kleuterschool tijdens de namiddag.
Noteer deze datum alvast in je agenda. Een uitnodiging met programma brengt je kleuter mee naar
huis.
Oproep vanuit de kleuterschool
De kleuterleidsters en hun kleuters zijn zeer blij met stevig papier / karton om te knutselen.
We denken hierbij aan nog bruikbare kartonnen dozen, kartonnen tussenleggers, stevig papier dat
maar aan 1 zijde bedrukt is, … .
De materialen (of tips van waar wij navraag kunnen doen voor deze materialen) mogen op het
secretariaat bezorgd worden.
Hartelijk dank.
Start middaglezen
Vrijdag 10 november begint het middaglezen. De leerlingen van de lagere school kunnen zelf
kiezen of ze op vrijdagmiddag willen lezen of niet. Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk.
Trop is te veel en te veel is trop
De leerlingen van de lagere school houden samen met Wim en Wouter een verjaardagsfeestje. De
jarige, Wim, ziet het allemaal groots. Hij voorziet veel te veel eten, wil honderden cadeaus en wil
een band met veel muziekinstrumenten op zijn feest. Hij denkt dat zijn feestje leuker wordt als hij
veel heeft en krijgt. Kan Wouter hem overtuigen van zijn ongelijk? Via dit toneelstuk, met passende
liedjes, zoeken de spelers een manier om minder te verspillen. Op niveau van leerlingen van de
lagere school, aangepast per graad.
De kosten (5,50 euro) voor dit optreden worden verrekend via de schoolrekening.
Agenda
maandag 6 november: middagzang
dinsdag 7 november:

middagsport:

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

woensdag 8 november: fruitdag
donderdag 9 november: middagschaken
6L: technologieolympiade
Controlebezoek door verpleegster CLB i.v.m. luizen
vrijdag 10 november:

Wim Vekemans,
directeur

LS: Optreden Levende Muziek
Start middaglezen

