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Nieuwsbrief mei 

We gaan nu in rechte lijn naar de grote vakantie. Toch heeft juni nog een rijk 

gevuld programma voor ons in petto, te beginnen met ons schoolfeest. Om 

13.00 uur gaan de deuren open zodat om 13.30 uur het startschot kan gegeven 

worden. Dit jaar staat alles in het teken van het WK met de naam “Red de Devils”. Oie, oei je kan al vermoeden 

dat niet alles van een leien dakje loopt. 

De ouderraad trakteert op vrijdag 1 juni onze kinderen op een hamburger. Deze traktatie verdienen ze echt 

omdat er zoveel aandacht wordt besteed aan het dragen van een fluo-vestje en een helm. Die dag mag er best 

een beetje minder in de boterhamdoos zitten. 

 

Het eerste bracht een bezoek aan het bijencentrum “De Raam”. Ze leerden dat bijen heel nuttige 

diertjes zijn. 

 

Proficiat aan de communicanten. Nadien hebben alle kinderen van het tweede enorm genoten van de 

uitstap naar het ballenbad. 

 

Het derde start met het thema 'Afval' bij W.O. Ze zullen zelfs een (kleine) zwerfvuilactie houden in de 

schoolomgeving. Hier ga je zeker nog iets van terugvinden in de straten. 

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar de 

interdiocesane proeven (IDP). Initieel werd enkel ingezet op de leergebieden wiskunde en Nederlands, 

maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriëntatie er deel van uit. De leerlingen van het vierde 

leerjaar legden de proeven af in mei. 

 

Een dikke proficiat aan de kinderen van het vijfde. Ze zijn met glans geslaagd voor het 

voetgangersexamen. Een geruststelling dat ze ook op eigen houtje zich, op een veilige manier, in het 

verkeer kunnen begeven. Ze verkenden de Kempen als geografische streek en ontdekten dat de 'Stille 

Kempen' heel wat te bieden heeft! 

 

Wist je dat het zesde gedurende een paar weken een weerbaarheidstraining, gegeven door iemand van 

Arktos, volgde in de klas? Zo willen we onze kinderen weerbaarder maken, zeker bij de overgang van 

lagere naar middelbare school. Op donderdag 24 mei kwamen 4 leerkrachten van de VTST langs in de 

klas om te werken rond techniek. Samen met hen maakten onze kinderen een eigen windmolen. 

Algemeen:  

- De laatste schooldag, vrijdag 29 juni, eindigt voor de kinderen om 12.05 uur. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

Enkele belangrijke data: 

- Zaterdag 2 juni: schoolfeest 

- Maandag 25 juni: oudercontacten 1 tot en met 5 

- Dinsdag 26 juni: uitreiking getuigschriften en receptie                                                                                                                                                
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