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Nieuwsbrief september 
Wij, als team, vonden het zeer fijn dat er zoveel ouders tijd 

hebben gemaakt voor het opendeur-moment, alsook voor de 

infoavond. School maken doe je immers samen. 

De start is gemaakt en hopelijk voelen de kinderen zich al thuis op onze school. 

Jullie konden vaststellen met de HAKA dat ook wij er zin in hebben. Het jaarthema “we like 2 

move” zal u nog dikwijls tegenkomen. 

 

De kleinsten onder ons mochten na een maand hard werken in het eerste een voormiddag 

gaan spelen in de kleuterschool. Wat hebben ze er van genoten. Ook hun vriendjes van de 

Wegwijzer waren van de partij. De kleuterjuffen stelden vast dat sommigen zo gegroeid 

zijn of al heel wat tandjes gewisseld hebben. Ook zij hebben er van genoten om hun 

kapoenen even terug te zien.  

De mooie snoetjes van de eersteklassers kan je weer terugvinden in GVA. Via deze link 

kan je stemmen. Ze kunnen een uitstap naar de Efteling winnen. Men zegge het voort… 

 
http://album.gva.be/foto-album/eerste-klasje-gva-2017/eerste-klasje-gva-2017-rijkevorsel 
 

Het tweede leerjaar bracht een bezoek aan de boomgaard van Bruneel-Cox. Kunst 

verwerkt in de boomgaard. Niet het eerste wat je verwacht. 

 

Rijkevorsel heeft geen geheimen meer voor onze derdeklassers. Tijdens de WO lessen 

leerden ze de buurgemeenten kennen, onze burgemeester en andere belangrijke 

personen. 

 

De vierdeklassers gingen op bezoek bij het heemkundig museum. Ze stelden vast dat 

“het klasje van vroeger” wel helemaal anders was dan nu. Een leuke belevenis voor 

iedereen.  Even stil staan bij de start van het schooljaar hoort er ook bij. Op vrijdag    

22 september was er een mooie startviering, uitgewerkt door het vierde leerjaar. 

 

De jongens en meisjes van het vijfde kunnen al korte zinnen maken in het Frans want ook 

het werkwoord être kennen ze al. Je suis très curieuse. 

 

De zeeklassen zijn ook alweer voorbij. Fijn dat de leerkrachten elke dag een verslag 

postten op de website zodat jullie als ouders en familie de belevenissen konden volgen. 

Het bezoek van onze koning en koningin zullen ze niet snel vergeten. We genieten nog na 

van een geslaagde editie. 

 

Algemeen:  

 In de eerste week mochten we de kriebelmama’s ontvangen. Zij kwamen deze week 

nog een keertje terug voor een check-up. Stel je vast dat je kind luizen heeft, aarzel 

niet om contact op te nemen met de school. 
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 Fluo hier en fluo daar. Je kon er niet naast kijken op onze strapdag. Een proficiat aan 

alle kinderen. 

 Tijdens de scholenveldloop gaven de kinderen weer het beste van zichzelf. 

 Op vrijdag 29 september kwam de schoolfotograaf een kiekje  nemen. U bent vrij om 

nadien de foto’s aan te kopen. 

 We hebben een zeer actieve ouderraad die de school op vele manieren steunt, ook 

financieel. Vorig jaar hebben we dankzij hun hulp  15 computers  kunnen aankopen 

voor de computerklas. Hartelijk dank hiervoor. 

 Tijdens het jaar zal de school ook deelnemen aan een aantal inzamelacties. De week 

na de herfstvakantie zal de ouderraad kleding inzamelen. In de maanden februari-

maart verzamelen we oude gsm’s in. Vorig jaar leverde deze actie ons een tablet op. 

Ook nemen we momenteel weer deel aan de batterijeninzameling.  

 Graag wil ik ook nog de aandacht vestigen op het open zijn van de school. Vanaf 8.05 

u gaan de poorten open en mogen de kinderen op de speelplaats. Dan wordt er pas 

toezicht voorzien. We merken dat er toch wat kinderen vroeger naar school komen en 

in het gangetje wachten (zonder toezicht). Ze zijn onze verantwoordelijkheid. We 

willen vragen om op deze momenten uw kind in te schrijven in de kinderclub. Gelieve 

hiervoor het nodige te ondernemen. 

 Gelieve directie en klasleerkracht zo snel mogelijk op de hoogte te brengen wanneer 

de schoolverzekering moet worden aangesproken (ongeval, bril,…) 

 Wie in aanmerking komt voor een schooltoelage kan een aanvraag indienen. Een 

schooltoelage wordt bij voorkeur digitaal(externe website) aangevraagd, maar kan 

ook schriftelijk. U kunt het papieren aanvraagformulier online downloaden of 

bestellen vanaf 1 juli. U kunt ook een exemplaar vragen op school. 

 

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

facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

Tip van de maand:  

“Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te 

lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker 

nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook een positief 

effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet 

zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen.” 

Vanaf 1 september kan je op de blog www.voorleestuin.be elke dag een voorleesverhaaltje 

terugvinden. 
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