St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

05.10.18

Familienieuws
Overleden: Monique Fanis, grootmoeder van Stan (6A) en Louise (2B) Colpaert.
Het ganse schoolteam biedt de getroffen familie haar oprechte deelneming aan.
Geboren:
Siraj, broertje voor Zine-edinne El Fedaoui (1B).
Het ganse schoolteam wenst de gelukkige ouders en grootouders van harte proficiat !

Zelfstandig van en naar school op een veilige manier
We stellen vast dat een aantal leerlingen niet de kortste/veiligste weg kiezen van thuis naar school
en omgekeerd. Sommige leerlingen verzamelen onderweg en beginnen te spelen op de openbare
weg.
We vragen dat alle ouders van wie de kinderen zelfstandig naar school komen, bespreken met hun
kinderen dat ze de kortste/veiligste weg naar huis moeten nemen.
Ouders brengen de school op de hoogte wanneer hun kinderen wel van de kortste/veiligste weg
mogen afwijken.
Feest in De Buurt
Enkele klassen van onze school namen deel aan de teken/knutselwedstrijd van De Buurt.
De kleuters van de klas van juf Evi vielen in de prijzen en mogen op verrassingsbezoek komen in
het woon- en zorgcentrum.
Doe-meedagen in de instapklassen: opgelet gewijzigde datum
Op maandag 15 oktober en woensdag 24 oktober (in plaats van 17 oktober) nodigen we alle 2,5jarige 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 8u40 en 10u30 en juf
Ria en juf Ann nodigen de kinderen met hun ouders uit op woensdag 24 oktober tussen 8u40 en
10u30.
De juffen maken ook graag tijd vrij om de vragen van de ouders te beantwoorden.
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!

Recyclage via de school
De school organiseert nog steeds een inzameling van oude batterijen.
De gebruikte batterijen kunnen bezorgd worden via het secretariaat.
Daarnaast blijven we ook lege inktpatronen, … verzamelen. Deze materialen kan de school inruilen
voor aankoopbons voor didactisch- en spelmateriaal.
Curieuzeneuzen: resultaat NO2-meting aan onze school
De NO2-concentratie van ons meetpunt langs de Zandstraat bedraagt 22,0 microgram per kubieke
meter. Dit is de indicatieve jaarwaarde die de onderzoekers berekenden op basis van de twee
meetbuisjes die aan het raam van de klas van juf Veerle hingen.
Het gemiddelde van alle CurieuzeNeuzen metingen over heel Vlaanderen bedraagt 22,8 microgram
per kubieke meter (indicatieve jaarwaarde). De hoogst gemeten waarde bedraagt 75,3 en de laagst
gemeten waarde 10,9.
De advieswaarde van de Wereld GezondheidsOrganisatie bedraagt 40 microgram per kubieke meter
op jaarbasis. Op basis van wetenschappelijk onderzoek dat beschikbaar was tot 2005, beschouwt de
WGO 40 microgram per kubieke meter als de concentratie waaronder de gezondheidseffecten op
populatieniveau beperkt zijn. Dit wil niet zeggen dat er onder de advieswaarde helemaal geen
effecten meer zijn. Om de gezondheidsimpact zoals vroegtijdige sterfte door blootstelling aan
NO2 te beperken, stelt de WGO een drempelwaarde voor van 20 microgram per kubieke meter.
Op standaard.be/curieuzeneuzen vindt u extra duiding bij de resultaten.
Vanuit de ouderraad
Zondag 7 oktober organiseren we onze ontbijtdag. De ouderraad levert stevig gevulde ontbijtmanden aan
huis vanaf 7u30.

Bij de organisatie van het ontbijt kunnen we nog helpende handen gebruiken op vrijdag na
schooltijd, zaterdag vanaf 9u (de ganse dag) en zondagochtend vanaf 7u als chauffeur.
Je kan je nog opgeven via Karin Van Hoof, voorzitter van de ouderraad.
Tennisinitiatie
Omwille van het slechte weer is deze initiatie voorbije dinsdag niet kunnen doorgaan. Volgende
week wordt er mooier weer voorspeld. Daarom rijden we op dinsdagnamiddag 09 oktober met de
leerlingen van het vierde leerjaar naar de tennisterreinen op de Kievit.
We maken de verplaatsing met de fiets en vertrekken in de school om 12u45. Zorg er dus voor dat
alle leerlingen van het vierde leerjaar die dag met een degelijke fiets naar school komen. Leerlingen
die zelf een tennisraket hebben mogen deze meebrengen.
Pedagogische studiedag
Op woensdag 17 oktober is er voor de leerkrachten een pedagogische studiedag.
De leerlingen genieten dan van een vrije dag.
Agenda
maandag 8 oktober:

Start middagzang
20u15: schoolraad

dinsdag 9 oktober: middagsport: beurt 1: 5A
beurt 2: 5B (bij mooi weer samen in beurt 1)
middagschaken
woensdag 10 oktober: fruitdag
donderdag 11 oktober: 4L: 2-daagse fietstocht door Zoersel
vrijdag 12 oktober:

Wim Vekemans,
directeur

4L: 2-daagse fietstocht door Zoersel
1ste en 3de graad: vrij keuzeuur
De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.

