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Nieuwsbrief april 

Weer een maand voorbij. Wat vliegt de tijd voorbij. Onder een 

stralende zon mochten we heel wat kleutertjes ontvangen. De 

kinderen van 4 en 5 hebben goed gezorgd voor hun 

kleutervriendje. De kledingophaling, georganiseerd door de ouderraad, was wederom een succes. 

Onze garage puilde uit. Dankjewel. Veiligheid dragen we hoog in het vaandel. De klassen 2 tot en 

met 6 mochten, na een woordje uitleg, in samenwerking met de Lijn een echte busevacuatie 

oefenen.  

De brug over de 10. De kinderen van het eerste maken grote stappen in het rekenen. 

Tijdens de buitenlesgeefdag hebben ze geleerd hoe ze hun tanden goed moeten poetsen. 

 

Het tweede leerjaar verzorgt deze maand het jaarthema “we like 2 run”. We zijn 

benieuwd. Zowel in als buiten de klas worden de laatste voorbereidingen getroffen voor 

de Eerste Communie. 

 

De jongens en meisjes van 3 en 4 kijken al uit naar de SLEEP-IN. Een nachtje op school 

slapen met de heel de klas, dat is toch een hele belevenis. Tijdens rekenen krijgen ze het 

cijferend delen meer en meer onder de knie. 

 

Het vierde is gestart met het thema “boerderij”. Binnenkort brengen ze een bezoekje 

aan een tomatenbedrijf. Er is zoveel te leren buiten de klas. 

 

Verkeer, verkeer en nog eens verkeer. Eerst heeft het vijfde de online grote 

verkeerstoets ingevuld. Op een veilige manier je begeven in het verkeer, daar gaan we 

voor. Er zal deze maand dan ook geoefend worden voor het voetgangersexamen. 

 

Wist je dat het zesde tijdens de buitenlesgeefdag echt van de natuur heeft geproefd? 

Zelfs gaan vissen hoorde daar bij. 

Algemeen:  

- Op vrijdag 25 mei willen we graag alle verloren voorwerpen uitstallen op de speelplaats (in 

de turnzaal bij slecht weer). Kom zeker eens een kijkje nemen tijdens de schooluren. 

- Proficiat aan 4A. Ze hebben een klasuitstap naar de schaatsbaan in Turnhout gewonnen! 

Ze stuurden een prachtige winterfoto door naar de Kempenklok. Op vrijdag 4 mei kunnen 

ze genieten van hun prijs. 

 

Volg zeker de activiteiten op onze website (www.sint-luciaschool.be)  

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

Enkele belangrijke data: 

- Zondag 6 mei: Eerste Communie 

- Vrijdag 18 mei: sportdag 

- Zaterdag 2 juni: schoolfeest 

- Maandag 25 juni: oudercontacten 1 tot en met 5 

- Dinsdag 26 juni: uitreiking getuigschriften en receptie                                                                                                                                                
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