
Nieuwsbrief november 

Oktober was een goed gevulde maand met tal van 

activiteiten, toetsen,… 506 scholen namen deel aan de actie “Saved by the 

bell”. Ik vermoed dat je ons wel gehoord zal hebben. Na al die toetsen mag 

er ook gespeeld worden. De kinderclub nodigde elke klas uit om op 

donderdag 25 oktober een uurtje te komen spelen in hun nieuwe locatie. 

We dragen veiligheid hoog in het vaandel. We deden een 

evacuatieoefening en bekeken hoe we onze rijen nog konden optimaliseren. 

De donkere dagen zijn er alweer. We vragen daarom ook dat onze fietsertjes 

een helm opzetten en hun licht aansteken. Hier zal de werkgroep verkeer 

acties voor op poten zetten. Het fluohesje is ook het middel om gezien te 

worden door andere weggebruikers. 

Zoals u al vernomen heeft, steekt ons kerstconcert in een nieuw jasje. Onze 

magische kerstwandeling is er voor  jong en oud.  

 

Onze kleinsten maken zich na de vakantie klaar voor de openklasdag. 

Toch spannend om samen met je mama of papa in de klas te zitten. 

In oktober hebben ze genoten van de voorstelling “Lotte in letterland 

en de schoolomgeving hebben ze ook verkend met heel wat 

bereidwillige (groot)ouders. 

 

De maaltafel van twee, hier werken ze al mee. Oefenen hoort erbij, en 

voor ze het weten is het jaar voorbij. 

 

Tijdens de week van het bos hebben deze jongens en meisjes echt 

kunnen ravotten in het bos. Ook hebben ze heel wat geleerd over de 

natuur en het bos. 

 

 In de nacht van 22 op 23 oktober 1943 werd boven Rijkevorsel een 

Halifax-bommenwerper neergeschoten door het Duitse luchtafweer-

geschut. De zeven bemanningsleden kwamen hierbij op tragische 

wijze om het leven. Op de plaats van het ongeluk werd op 22 oktober 2010 

een monument opgericht. De leerlingen van het vierde zullen zich als peter 

en meter weer inzetten voor het onderhouden van dit monument.  

 

Er worden al aardig wat zinnetjes in het Frans gesproken. Wat gaat dat  

snel. 

 

De kinderen brachten een leerrijk bezoek aan de Oxfam-wereldwinkel 

in Rijkevorsel. Op school volgde een verwerking hiervan. Wat fijn dat 

ze een paar dagen later getrakteerd werden door de vrijwilligers op 

een lekkere boterham met choco. Dat heeft gesmaakt.  
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Algemeen:  

- Blij laten we jullie weten dat we via Cera een subsidie van 1500 euro krijgen 

voor ons leesproject. Wat is Cera? Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de 

grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en 

organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert 

waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart 

en welzijn.  

 

- NIEUW: Vanaf dit schooljaar bieden we een nieuwe, innovatieve manier aan 

om de schoolrekeningen te betalen, namelijk via de afgedrukte QR-code op 

de schoolrekening. De werkwijze is heel eenvoudig. Scan de code in uw 

mobiele bankapplicatie (enkel te gebruiken bij BELFIUS,KBC, ING en BNP 

PARIBAS FORTIS) Controleer de betaalgegevens en bevestig de betaling. Alle 

andere gegevens worden automatisch overgenomen bij de betaling. Je 

moet de gegevens niet meer overtypen. Uiteraard kan je nog steeds met een 

gewone bankoverschrijving blijven betalen. Vanaf nu wordt de rekening wel 

afgedrukt op gewoon wit papier. 

 

- De ouderraad kan terugblikken op een geslaagde fuif. Bedankt iedereen. 

Ook de appelen- en perenverkoop was weer een succes. Na de 

herfstvakantie verzamelen ze oude kleding in. 

 

- Vorig werden massaal veel gebruikte batterijen ingezameld. Er is vanuit 

Bebat nu geen extra actie opgezet om dubbele punten te sparen of om een 

prijs te winnen. Dat neemt niet weg dat we denken aan het milieu en dat we 

het inzamelen van gebruikte batterijen blijven aanmoedigen. Onze tonnen 

staan weer klaar om gevuld te worden! 

Wat mag wel?  

Alle huishoudelijke batterijen  zoals lege batterijen die thuis in de schuif liggen, 

of nog in een toestel zitten dat niet meer gebruikt wordt. Meestal zijn dit de 

klassieke AA batterijen, maar ook  een accu van een boormachine, een 

batterij van een gsm of fototoestel gaan. Dus elke batterij die in een normale 

huishoudelijke omgeving kan teruggevonden worden. Meer info: www.bebat.be. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel.  

 

Tip van de maand:     25 november: Dag van de Wetenschap 

Op deze dag krijg je de kans om eens een blik achter de schermen te 

werpen in diverse bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra 

en onderzoeksinstellingen. Wetenschappers tonen je met veel enthousiasme 

waar zij mee bezig zijn aan de hand van een heleboel gevarieerde 

workshops, boeiende demonstraties, toffe experimenten en interessante 

tentoonstellingen. Meer info op www.dagvandewetenschap.be 

 

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

