
Nieuwsbrief december 

Wat een spannende tijden komen er weer aan. 

Op woensdag 5 december komt de Sint een bezoekje brengen aan onze 

school. Ik ben benieuwd of we dit jaar ook weer allemaal brave kindjes 

hebben. 

De laatste 2 weken zullen gevuld zijn met hier en daar een paar toetsen, elke 

dag een kwartiertje lezen en dan nog eens oefenen of knutselen voor onze 

muzische kerstwandeling. Ook december zal weer voorbijvliegen. 

Graag wil ik nog even terugblikken op onze voorleesavond. Zoveel blije 

gezichten, en dit niet alleen bij onze kinderen. Bedankt voor jullie komst en 

enthousiasme. Ook een dankjewel aan Oxfam Rijkevorsel voor  het openen 

van de leesbar. 

 

Mama’s en papa’s, denk eens even terug aan die eerste schooldag. 

Je kind afzetten aan die grote school, misschien met een bang hartje. 

Als ik nu de kinderen zie binnenlopen, ze hebben hun draai gevonden. 

Dat heb je zeker kunnen vaststellen tijdens de openklasdag. Fijn dat 

jullie met velen aanwezig waren. 

 

De kinderen zijn goed op weg om een echt leesbeest te worden. De 

verhalen van Roefel Doefel zijn niet alleen heel fijn om naar te 

luisteren, ze bieden ook heel wat extra. In de verhalen ontdekken ze 

wat hun zintuigen met hen kunnen doen. 

 

Wat klinkt de stilte mooi. Tijdens de godsdienstlessen werd er tijd 

gemaakt voor stilte en gebed, maar de kinderen leerden ook over het 

waarom en de manieren van bezinning en gebed. 

 

Elk kind verjaart en moet zijn verjaardag ook kunnen vieren. Daarom 

zet FEESTVARKEN vzw zich in om verjaardagspakketten samen te 

stellen voor kinderen waarbij dit niet evident is. Het vierde leerjaar zal 

via KETNET-koekenbak wafels bakken en deze tijdens onze muzische  

kerstwandeling verkopen ten voordele van het FEESTvarken. 

 

5 en 6 vertoefden een hele dag in Antwerpen. Eerst hadden ze een 

rondleiding in de haven om daarna een bezoek te brengen aan een 

moskee. Een zeer leerrijke en aangename ervaring. 

 

                                                                                                                     

Ook dit jaar nemen we deel aan “Operatie proper” van Mooimakers.  

Het zesde zorgde deze maand voor een propere schoolomgeving. 

Dankjewel hiervoor. 
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https://www.deleesbeesten.be/home/ik-kan-al-wat-meer-lezers/


Algemeen:  

* Nieuwjaarsbrieven: 

Het kan zijn dat je zoon/dochter de week voor de kerstvakantie ziek is. 

Gelieve goed na te kijken dat de nieuwjaarsbrieven zeker mee naar huis 

worden genomen. Bedankt. 

 

* Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW Rijkevorsel) hecht veel belang aan 

de onderwijskansen van de Rijkevorselse kinderen. Ook dit jaar zullen ze 

onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel niet breed 

hebben. Zo kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de 

facturen van de lagere school. 

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 

in de gezondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, 

ontvangen binnenkort automatisch deze onderwijscheques per post. 

Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10 toegekend aan de 

gerechtigden. Hiermee kunnen de ouders de schoolrekeningen van de 

lagere school betalen per kind. 

Wij als school werken actief mee aan het project.  

Indien je denkt recht te hebben op onderwijscheques en deze niet 

automatisch ontvangt, mag je deze steeds aanvragen bij de financiële dienst 

in het gemeentehuis, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken: 

financien@rijkevorsel.be 

03 340 00 18 

 

* Vrijdag zal iedereen met een rode neus de school verlaten. Wij tonen onze 

neus voor het goede doel. Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met 

psychische problemen. Ook al delen ze vandaag hun hele leven via sociale 

media, toch durven tienduizenden jongeren de eerste stap naar de zorg niet 

zetten. Op vrijdag 30 november doorbreken we het taboe rond psychische 

problemen en wordt dit besproken in de klassen, op maat van onze kinderen. 

 

* Vanaf volgend schooljaar vervangt de schooltoeslag de huidige 

schooltoelage. Ouders moeten die niet meer zelf aanvragen. De 

schooltoeslag wordt vanzelf toegekend voor kinderen bekend binnen het 

Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem).   

 

* Onze school heeft een bronzen medaille Verkeer op School gewonnen. 

Afgelopen schooljaar hebben we samen met de VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde) gewerkt aan verkeer op school, en daar worden we voor 

beloond!  
 

* Op zaterdag 5 januari 2019 houden ze in het zwembad van Beerse terug 

brevet zwemmen! Zie flyer achteraan. 
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Volg zeker de activiteiten op onze website (www.sint-luciaschool.be)  

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel.  

 

Tip van de maand:      
 

We nodigen jullie graag uit op onze muzische 

kerstwandeling op donderdag 20 december. 

Meer info volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sint-luciaschool.be/

