St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

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

11.01.19

!!!! Zaterdag 26 januari 2019 “Winterwandeling” !!!!
Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Verkeersveiligheid – zichtbaarheid
De voorbije week is het opgevallen dat leerlingen in het donker op school aankomen of vertrekken zonder
verlichting op de fiets en zonder fluojasje aan.
We vragen met aandrang aan alle ouders om de veiligheid van de kinderen te verhogen door meer aandacht
te geven aan zichtbaarheid op straat. Een goedwerkend fietslicht en het stimuleren van het dragen van een
fluojasje passen in dit zichtbaarheidsbeleid.
Kinderen die geen fluojasje meer hebben kunnen er steeds één vragen op school.

Damiaanactie
In januari werken de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar rond het leven en werken van pater
Damiaan. Ze komen meer te weten over het werk van de Damiaanactie.
In onze school helpen wij door pakjes stiften te verkopen. Iedereen kent de blauwe, rode, groene en
zwarte stiftjes wel! Gelieve met uw kind gepast geld mee te geven indien je deze stiften wenst te
kopen. Eén pakje stiften kost 7 euro.
Wist je dat je door de verkoop van 8 pakjes stiften een tbc- of leprapatiënt een nieuw leven kunt
geven?
Winterwandeling
Zaterdag 26 januari nodigen we alle kinderen samen met ouders, grootouders, familie en vrienden
uit op onze jaarlijkse winterwandeling. Voor of na de wandeling biedt de ouderraad aan alle
aanwezigen de mogelijkheid om iets te eten en te drinken. De leerkrachten zorgen voor extra
animatie onderweg.
Inschrijven voor deze spannende ‘superheldenwandeling’ kan vanaf nu.
3L: bibbezoek
Donderdag 17 januari gaan de leerlingen van het derde leerjaar naar de bibliotheek. Ze brengen hun
boeken en bibkaart mee naar school in een stevige rugzak.
Doe-meedagen in de instapklassen
Op maandag 14 januari en woensdag 16 januari nodigen we alle 2,5-jarige 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 Steffi en juf Marise zetten op ’t Kievitje op maandag hun deuren open tussen 8u45 en 10u30 en
juf Ria en juf Ann nodigen de kinderen met hun ouders uit op woensdag tussen 8u45 en 10u30.

De juffen maken ook graag tijd vrij om de vragen van de ouders te beantwoorden.
Infoavond voor ouders van 2,5-jarige kleuters voor het schooljaar 2019 2020
Vanaf 1 februari starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 voor peuters die 2,5 jaar
oud worden en die broer of zus zijn van kinderen bij ons op school. Vanaf 1 maart starten dan de
inschrijvingen voor de 2,5 jarige peuters die geen familiale band hebben met de school.
Voorafgaand aan deze inschrijvingen organiseren we voor de ouders van deze nieuwe kleuters een
algemene infoavond op donderdag 24 januari, vanaf 19u30 in de zaal van onze school. Tijdens deze
avond laten we de ouders kennismaken met onze scholen. We geven toelichting bij de organisatie
en de werking van de school.
Belangrijke data voor de volgende weken
Zaterdag 26 januari: winterwandeling vanaf 17u
Vrijdag 1 februari: lokale verlofdag
Vrijdag1 februari of vrijdag 1 maart: start inschrijvingen 2019-2020
Vrijdag 1 maart vanaf 15u: carnavalstoet
Goede voornemens 2019
Bij het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een vlotte start, een goede gezondheid en heel
veel leuke momenten toe. Daarnaast hebben we waarschijnlijk ook een lange lijst van goede
voornemens in ons hoofd die we niet altijd meer luidop willen laten horen.
Mag ik een oproep doen om ‘het respecteren van de beginuren van de school’, toe te voegen aan uw
goede voornemens voor het nieuwe jaar. Uw kind zal blij zijn dat hij of zij nog even kan spelen op
de speelplaats en het onthaal in de klas op een rustige manier mee kan volgen. De leerkracht zal
tevreden zijn dat de les niet gestoord wordt. U heeft de tijd om aan de schoolpoort op een
rustgevende manier afscheid te nemen van uw oogappel.
Agenda
maandag 14 januari:

8u45-10u30: Doemeedag ’t Kievitje

dinsdag 15 januari:

middagsport:

beurt 1: 4A
beurt 2: 4B

middagschaken
woensdag 16 januari:

8u45-10u30: Doemeedag centrumschool
Fruitdag

donderdag 17 januari: 3L: bibbezoek
medisch toezicht 4-jarigen
13u presentatie Damiaanactie
vrijdag 18 januari:

Wim Vekemans,
directeur

De kleuters van ’t Kievitje bezoeken de centrumschool.
(met verjaardagen)
Middaglezen
2de en 3de graad: vrij keuzeuur

