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Nieuwsbrief oktober 

De eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen. Het bos kent 

geen geheimen meer voor onze kinderen. De rapporten zijn 

verdeeld. We kunnen een periode afsluiten, een periode waar iedereen hard heeft gewerkt en nu 

mag genieten van een welverdiende vakantie. 

 

De kinderen kunnen al de lettertjes i, k, m, o, l en de woordjes ik en mol schrijven. Wat 

gaat dat snel. Op 15 november houdt het eerste een open klasdag. Alle ouders worden 

uitgenodigd van 8.30 uur tot 10.10 uur in de klas samen met de kinderen. Nadien is er een 

koffiepauze en kunnen de ouders (zonder de kinderen) vragen stellen/werkjes inkijken en 

worden er nog wat praktische dingen gezegd. 

 

Zij kunnen niet wachten tot de juffen starten met de maaltafel van twee. Nog eventjes 

geduld…. 

 

 

Deze maand zorgden de kinderen van het derde voor de invulling van het jaarthema. Elke 

week kreeg iedereen een bewegingsopdracht. Op 10 minuten tijd moest er  samen zoveel 

mogelijk gescoord worden. Ook de haka is weer een stukje langer gemaakt: Je zal het   

zien, we scoren een 10!  

 

De klassen werden vandaag uitgenodigd op het gemeentehuis voor  de overdracht van het 

peterschap van het oorlogsmonument Bolk.  Dit bestond uit een officiële ondertekening. 

De kinderen zullen leren over het monument en ook eer brengen aan de gesneuvelde 

soldaten.  

 

Godsdienst: thema bewegen – bewogen 

De kinderen zijn in de ban van domino-day. Ze zijn graag de eerste steen! 

 

Het zesde mocht nog een nieuwe leerling verwelkomen. We hopen dat Janet zich snel 

thuis voelt op onze school en in Rijkevorsel. 

 

Algemeen:  

 De dagen worden korter en ’s morgens is het nog donker wanneer de kinderen naar 

school komen. Daarom vragen we nog eens extra aandacht te besteden aan het dragen 

van het fluohesje en de fietshelm. Na de vakantie zullen we deelnemen aan de actie 

“helm op, fluo top”. 

 

 Info over het ondersteuningsnetwerk: 

Sinds dit jaar is juf Hanne aan onze school verbonden.  Zij behoort tot het 

ondersteuningsnetwerk Kempen. Het Ondersteuningsnetwerk Kempen ondersteunt 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leraren  en volledige schoolteams 
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in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met CLB en  in 

partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, 

thuisbegeleiding en andere externe diensten.  Zij beschikt zeker over extra 

expertise om het team bij te staan om de betreffende leerlingen maximale kansen te 

geven in onze school. 

 De Vlaamse Regering keurde een nieuw programma goed en trekt daarmee jaarlijks 

650 000 euro extra voor leerlingen met leesbeperkingen uit. Daardoor kunnen die 

leerlingen in basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De 

school of de ouders kunnen de leerling vanaf 15 november registreren op de 

website www.leesvoor.vlaanderen. De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie 

of een leerstoornis, maar er zijn wel voorwaarden. We volgen dit mee op. 

 We merken dat er meerdere kinderen knikkers mee naar school brengen. Om 

problemen te vermijden, zouden we willen vragen om deze thuis te laten. Dankjewel. 

 Ook nog een welgemeende dank om alle gebruikte batterijen binnen te brengen en 

onze appels en peren te kopen. Na de vakantie start de kledinginzameling. Het 

moment om misschien eens die kast aan te pakken. De gsm-inzameling gaat door in 

februari. Lege inktpatronen mag je ook altijd aan de school schenken. 

 Gevonden voorwerpen: sleutelbos, geldbeugeltje en een horloge ICE  

 

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

facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

 

Tip van de maand:  

Naar de film, een museum, een workshop of een van de vele toffe familiefestivals,... 

Vlieg loodst je door het tofste familie-aanbod in de herfstvakantie. Jammer dat die 

maar één weekje duurt.. 

Meer info:  

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/tips-voor-de-herfstvakantie 

 

 

 

 
 
Mogen wij in de herfstvakantie met 
zijn allen ook toekomen aan stilstaan en 
daarbij verwijlen bij wat en wie voor ons 
altijd wezenlijk blijven – hun namen 
bewaard als een lied in ons hoofd en 
bemind als een schat in ons hart! 
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