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Nieuwsbrief januari 

De eerste maand van 2018 zit er al op. Wat gaat het 

snel. Ook onze ouderraad zit niet stil. Ze zijn al volop 

bezig met de voorbereidingen van halfvasten en het schoolfeest. De quiz was ook weer 

een succes. Wie er niet bij kon zijn, geen paniek. Hou vrijdag 25 januari 2019 alvast vrij 

in je agenda. 

Tijdens de gedichtendag heeft elke klas een locatie op school voorzien van één of 

meerdere gedichten. Zo wordt zelfs een toiletbezoek leuker. 

Het was ook fijn om zoveel (groot)ouders  te mogen ontvangen tijdens onze open-

dizelmomenten. Dankjewel voor jullie betrokkenheid. 

De Week tegen pesten gaat dit jaar door van vrijdag 2 tot en met vrijdag 9 februari. 

Elke dag krijgen onze kinderen een opdracht voorgeschoteld want 1 ding is zeker, 

pesten kan niet. 

 

 

De kinderen brachten een bezoek aan het ziekenhuis. Voor een dagje waanden ze 

zich echte dokters of verpleegster/verpleger. In februari komen de oudste 

kleuters al eens in het eerste leerjaar piepen. 

 

Het tweede leerjaar heeft zich een voormiddag kunnen uitleven in het mega-

spelenpaleis. Ze startten met een gezamenlijke opwarming. Daarna doorliepen ze 

15 activiteiten via een doorschuifsysteem. Zo konden ze  hun evenwicht behouden op de 

pedalo's, schommelplanken, basculo's en ander evenwichtsmateriaal, springen met 

kangoeroebal, bouncing hopper en pogo-sticks, kunstjes op de steppen, jongleren met 

allerhande circusmateriaal, spelen op het groot springkasteel. 

 

In het 3de leerjaar maken ze in februari extra tijd om te lezen. De kinderen 

maken hun eerste Prezi online en stellen daarmee hun lievelingsboek voor aan de 

klas. 

 

Lezen is leuk.  Om dit te bevorderen organiseren we op school leescircuits.                

Tijdens dit leescircuit konden de kinderen van 3 en 4 al lezend leuke opdrachten  

uitvoeren zoals bijvoorbeeld een slang- verjaardagskaart tekenen, de klap-krant 

lezen, stappenplan om een knoop aan een stukje stof te naaien,  een koekjestaart maken 

en nog veel meer. 

 

Meester Geert is op 27 december de trotse papa geworden van een jongen, Flor. 

We wensen hen van harte proficiat. 
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Het zesde leerjaar legde ons deze maand echt in de watten, maar dan op een 

super gezonde manier. Ze schotelden ons lekkere soep voor, maar ook een fruit-

en groentenschotel mocht niet ontbreken. Dit allemaal in het teken van ons 

jaarthema “we like 2 eat healthy”. 

 

Algemeen:  

 In een vorige nieuwsbrief meldde ik dat de uitreiking van de getuigschriften 

verzet is naar dinsdag 26 juni. Dit houdt in dat de oudercontacten van het 

eerste t.e.m. het vijfde zullen doorgaan op maandag 25 juni. 

 Wegenwerken: Vanaf 1 februari 2018 zullen de kinderen en ouders die langs de 

Bremstraat en Wilgenstraat normaal naar school komen, hier tijdelijk geen 

doorgang meer hebben. Dit omwille van geplande wegenwerken in de vermelde 

straten. De gemachtigde opzichters die aan het kruispunt van de 

Hoogstraatsesteenweg met de Wilgenstraat stonden, zullen vanaf dan aan het 

zebrapad met de Sint-Luciestraat postvatten. 

 Op 26 februari start de inzamelactie van gsm’s en tablets op onze school. Meer 

info volgt via een brief. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

 

Tip van de maand:                                                                             

Op vrijdag 9 februari, het einde van de week tegen pesten, kan je van 18.30 uur tot 19.30 

uur het Antipestival volgen in de Ketnet-app en op Ketnet.be.  

 

Wat is het Antipestival? 

Het Antipestival is een online muziekfestival met supercoole optredens. Tinne Oltmans en 

de wrappers zijn er natuurlijk bij.  Ook Bart Peeters, Laura Tesoro en SLM zullen optreden! 

Iedereen op onze school ondertekent het Manipest en krijgt een unieke code. Met die code kan 

je op 9 februari live naar het Antipestival kijken!  
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