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Nieuwsbrief februari 

De koude is in het land. Sjaals, mutsen, handschoenen, 

onze kinderen worden goed ingeduffeld. Voorwerpen 

die natuurlijk ook snel ergens blijven liggen of kwijt geraken. Mis je het één of ander, 

kom zeker eens een kijkje nemen in onze kist met verloren voorwerpen. Deze kan je 

vinden in de gang van het eerste leerjaar. 

Vrijdag 9 maart vieren we naar jaarlijkse gewoonte “HALFVASTEN”. Een echt feest 

voor de kinderen. Graag geef ik jullie nog even een aantal afspraken op een rijtje mee: 

 We vragen om alle voorbereidingen thuis te doen zoals vb. schmink, kapsels,… 

 Volgende zaken zijn niet toegelaten: kledij met daarop aanstootgevende figuren 

en/of teksten , maskers en andere gelaatsbedekkingen, wapens, slingers en 

confetti. 

Alvast een dankjewel aan de ouderraad om onze kinderen weer te verwennen met 

heerlijke wafels. 

 

Alle oudste kleuters brachten een bezoek aan het eerste leerjaar. Onze 

kleinsten waren zo zorgzaam voor hun vriendje, maar tegelijk ook zo trots om te 

laten zien wat ze allemaal al geleerd hebben in het eerste leerjaar. 

 

Als katholieke school maken we tijd om te vieren in de kerk. Onze 

tweedeklassers zijn als voorbereiding naar de eerste communie de kerk van  

dichterbij gaan verkennen. 

 

Om vlot te leren lezen moeten kinderen veel lezen, ‘leeskilometers’ afleggen.  

In het derde motiveren ze de kinderen door een vlaggenlijn te maken. Per 

gelezen boek, komt er een vlag bij dus hoe meer boeken, hoe langer de slinger! 

Misschien een leuk idee voor thuis… 

 

Ook techniek krijgt een plaatsje in het vierde leerjaar, dit naar aanleiding van 

het W.O. thema ' klimaat'.  Ze leerden hoe ze een rauw ei kunnen pellen, wat er 

gebeurt met 'zoute patatten' en maakten ze een eigen waterzuiveringsstation.  

 

Eind januari hebben de kinderen van 5 en 6 aan de 

Damiaanactie deelgenomen. Ze verkochten 60 pakketjes 

stiften ten voordele van de behandeling van lepra- en tbc-

patiënten wereldwijd. Hiermee kan de organisatie 8 

mensenlevens redden. Dankjewel derde graad. 
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De leerkrachten van het zesde zijn met de kinderen volop aan het werken rond 

hun studiekeuze. Zo bezochten ze meerdere secundaire scholen, maken ze 

gebruik van de onderwijskiezer van het CLB, voeren ze gesprekjes en nog zoveel 

meer. Bijna tijd om hun vleugels uit te slaan. 

 

Algemeen:  

 Op donderdag 1 maart gaan 3,4,5 en 6 naar Antwerpen. Gelieve goed te 

controleren wat vertrek-en einduur is, alsook wat de kinderen moeten meenemen. 

 Jarig zijn is leuk. We begrijpen dat kinderen graag een traktatie meebrengen 

voor de klas. We willen als gezonde school de jarige zeker de mogelijkheid geven, 

maar vragen toch om een gezonde traktatie te voorzien. Snoep, chips, ijs hoort 

daar niet echt bij. Een lekker stukje cake, zelfgebakken koekjes, fruit 

daarentegen wordt door iedereen gesmaakt. 

 Onze school is een Bebat-inzamelpunt voor gebruikte batterijen. We krijgen 

hiervoor niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking maar we worden ook 

voor onze inspanningen beloond. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 

punt. Van maandag 26 februari en zondag 18 maart 2018 is er zelfs een 

speciale actie waarbij we dubbel zo veel punten krijgen voor de ingezamelde 

batterijen! In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks 

interessante artikelen zoals sportmateriaal, didactisch en educatief materiaal, 

pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en nog zo veel meer… . 

Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! De ton staat in de 

gang van het secretariaat, naast het verzamelpunt voor gebruikte gsm’s. 

 

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

Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

Enkele belangrijke data: 

- Woensdag 7 maart: vrijaf voor de kinderen 

- Vrijdag 9 maart: halfvasten 

- Vrijdag 13 maart: oudercontact 6de leerjaar 

- Dinsdag 27 maart: oudercontact andere leerjaren 

- Zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april: paasvakantie 

- Zondag 15 april: Vormsel 

- Donderdag 19 april: infoavond ouders 5-jarige kleuters 

- Zaterdag 21 april: start inschrijvingen 2018-2019 

- 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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