St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

09.11.18

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten,
de schoolkalender, … .
Feestdag van de Heilige Elisabeth
Onze school draagt de naam van de Heilige Elisabeth. Haar naamfeest valt op zaterdag 17
november. Dit willen wij in onze school niet zomaar voorbij laten gaan. In elke klas zal er op
vrijdag 16 november aandacht geschonken worden aan deze heilige vrouw. Natuurlijk hoort bij dit
naamfeest ook een traktatie voor de kinderen, vanwege de ouderraad.
Derde graad op uitstap naar het PIME in Lier
Op dinsdag, 13 november gaat het 5de leerjaar op uitstap naar het PIME in Lier.
Het 6de leerjaar maakt deze uitstap op maandag, 19 november.
Deze uitstap kadert in het thema ‘Reizende Europaweken voor de derde graad’.
Ze krijgen o.a. via een interactieve sessie inzicht in het ontstaan van de Europese Unie. Ze stemmen
zelf als EU ministers een wet, ze worden als het ware echte EU-experts.
Daarnaast gaan ze ook aan de slag in de workshop ‘Slim met energie’.
Het belooft dus een leerrijke uitstap te worden.
We vertrekken om 8.45 uur op school, om 15.00 uur keren we dan terug.
De leerlingen brengen voor die dag een lunchpakket mee.

Samenwerking met het ondersteuningsnetwerk VOKAN
Op 1 september 2018 vierde het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften zijn eerste verjaardag. Tijd voor een korte evaluatie!
De drie ouderkoepels VCOV, KOOGO en GO!ouders, lanceren samen een bevraging voor
ouders in alle Vlaamse scholen. Via deze bevraging willen ze te weten komen of ouders op de
hoogte zijn van het ondersteuningsmodel en hoe zij het contact met het ondersteuningsteam ervaren.
Ook ouders van kinderen zonder ondersteuning kunnen deze bevraging invullen via de link:
http://menukaart.limequery.com/388257?lang=nl-informal
Uitnodiging vormingsavond ouderraad: 20 november, 19u30
Op dinsdag 20 november organiseert de ouderraad een infomoment in verband met veilig omgaan
met sociale media en internet.
De uitnodiging vinden jullie in bijlage bij deze nieuwsbrief en op de website van de school.
Inschrijven kan via kurt.vanmensel@gmail.com.
Spaaractie tijdens de oktobermaand
De spaaractie in de klassen van de lagere school heeft 953,45 euro opgebracht voor de actie 12-12, ten
voordele van de slachtoffers van de aardbeving/tsunami, in Sulawesi, Indonesië. Hartelijk dank aan iedereen
die een kleine of grote bijdrage leverde voor dit goede doel.

Het derde rijk in de vierde wijk: theatervoorstelling ten voordele van de
school
De toneelvereniging Tilia speelt op 23,24 en 30 november en op 1, 7 en 8 december telkens om 20u deze
komedie.
Vanaf nu zijn er kaarten te koop via het secretariaat. 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 nieuw ICT-materiaal.

Warme oproep
In samenwerking met de gemeente Zoersel streven we naar een veilige schoolomgeving. Om hier doelgericht
werk van te maken wordt vanuit het gemeentebestuur een onderzoek gehouden naar de manier waarop onze
leerlingen naar school komen, welke weg ze hiervoor volgen en welke kritische verkeerssituaties ze tegen
komen. De organisatie Route2school ontwikkelde een online bevraging waarvan de resultaten zullen
uitmonden in een actieplan. De gegevens verzamelen we via de Route2school app of via de website
www.route2school.be. Hoe meer gegevens, hoe zinvoller de resultaten van de verwerking.

Agenda
maandag 12 november: De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool
Middagzang
dinsdag 13 november: 5L: leeruitstap PIME, Lier
2L bezoek bib
middagsport: beurt 1: 6A
beurt 2: 6B (bij mooi weer samen in één beurt)
middagschaken
woensdag 14 november: Pedagogische studiedag: GEEN school
donderdag 15 november: 1L, 2L, 3L: zwemmen
20u15: ouderraad
vrijdag 16 november:

Wim Vekemans,
directeur
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