
Nieuwsbrief januari 

We blijven in de ban van lezen. Deze maand 

trakteerden Annie de Pannie en Tante Tania ons met meerdere winterse 

verhalen. Elke klas kreeg ook een CD als cadeautje onder de kerstboom. 

Onze voorleesavond was een succes en dat vond ook het VCOV (= de 

ouderkoepel van ouders). We namen deel aan “de Grote Voorleesdag”   

voor ouders op school én we konden hen helemaal overtuigen van het feit 

dat we als school een boekenpakket verdienen! De jury koos GVLS Sint-

Luciaschool als één van de beste inzendingen uit de provincie Antwerpen. In 

januari mogen we onze prijs in ontvangst nemen. 

 

  Wat hebben onze kinderen van het eerste al grote sprongen 

gemaakt. Er is hard gewerkt de voorbije maanden. Even tijd dus om 

een keertje te gaan spelen in de kinderclub. 

 

Ons tweede heeft er net een verkeersactiviteit met de kleuters 

opzitten. Ze bezochten samen de kerststal en zo leerden ze hoe ze zich  

op de juiste manier als voetganger in het verkeer moeten gedragen. 

 

Het derde had een lumineus idee bij het thema “speelgoed”. Als we 

nu eens spelletjes gaan spelen met de bewoners van de Brem. Zo 

gezegd, zo gedaan. Jong en oud genoot van dit moment. Bedankt                          

aan de Brem voor de hartelijke ontvangst, inclusief rondleiding. 

 

Ook het vierde brengt een bezoek aan de Brem. Vrijdag 21 december 

lezen zij hun nieuwjaarsbrief voor samen met hun petekinderen van 

het eerste. 

 

De leerlingen van het vijfde leerjaar verkopen graag een showtje. Ze 

slagen er zelfs al in een modeshow in het Frans te lopen en te 

presenteren. C'est chouette, le défilé de mode! 

                                                                                                                      

De voorbije 4 weken werden de leerlingen van de 3de graad 

ondergedompeld in het thema water, zowel bij WO als bij MuVo. Ze 

leerden heel wat over sluizen, waterzuivering, aggregatietoestanden, 

rivieren in Belgïe, drijven en zinken, … dit alles met veel proefjes … Bij 

MuVo werd er gedanst, geschreven, geschilderd, gebouwd … alles in 

het thema van water! 

 

 

Algemeen:  

* We willen dit jaar onze speelplaats uitdagender en kindvriendelijker maken. 

Ook de Sint dacht er zo over en gaf onze brave kinderen een klimmuur.  
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* Goede voornemen 2019 

Vanaf januari zal de maandkalender en nieuwsbrief niet meer op papier 

worden meegegeven. Papierafval verminderen op school, is het milieu 

helpen en zo laten we dat engagement ook duidelijk zien. 

 

* Juf Karin van het secretariaat is herstellende van een ingreep. We wensen 

haar een spoedig herstel toe. De volgende maanden zullen jullie van dinsdag 

tot vrijdag geholpen worden door Ingrid Cuypers. Ook Lies Renders zal op 

maandag ons team versterken op het secretariaat. Hen wensen we veel 

werkvreugde toe op onze school. 

 

 

Tip van de maand:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        Prijs: gratis 

        Aantal deelnemers: max. 16 

 

 

 

 


