
Nieuwsbrief januari      

Directeur, 

jouw dag, 

een mooie lach, 

altijd hoge hakken aan 

TOF!! 

Dankjewel aan alle kinderen voor mijn mooie kroon, het verzorgen van mijn 

handen (inclusief nagellak), twee toffe medailles, een slinger met lieve 

woorden, het lekker gebakje (dat ondertussen op is), bovenstaand elfje en 

de pot met complimenten. Dankjewel juffen en meesters, om er elke dag 

samen met mij voor te gaan, dankjewel ouderraad voor de fijne 

samenwerking en appreciatie. Een dag van de directeur om nooit meer te 

vergeten. 

 

De eerste maand van 2020 vloog alweer voorbij. De foto’s op de website 

getuigen van de vele activiteiten. 

Graag wil ik een komende actie aankondigen. Op dinsdag 11 februari neemt 

de school deel aan dikketruiendag. Dikketruiendag is een jaarlijkse, 

symbolische actie. We zetten de verwarming een paar graden lager dus trek 

zeker een dikke trui aan. Die dag zal er in de klassen extra aandacht zijn voor 

de klimaatopwarming. 

 

 “Neen, dat lust ik niet!” Een beroemde uitspraak die je thuis al wel eens 

gehoord hebt? Proeven is iets dat kinderen moeten leren, met vallen en 

opstaan. Het eerste leerjaar werkte met het project “de proefkampioen” om 

de smaakontwikkeling te bevorderen. De kinderen konden voelen, kijken, ruiken en 

proeven. Al spelenderwijs maakten ze kennis met de vier basissmaken... en de ene 

vond het al lekkerder dan de andere. 
 

 
De kinderen van het tweede leerjaar deelden kaartjes uit om de 

mensen geluk te wensen in het nieuwe jaar.  Het was een leuke 

ervaring en ze kregen ook enkele kaartjes en wensen terug.  

 

In het derde stond een hele week in het teken van de 

gedichtendag op donderdag 30 januari. Ze maakten een 

klasgedicht en vraag maar eens na wat de poëzieroute inhield. 

 

De kinderen maakten kennis met volksdans tijdens een les muzische 

opvoeding. 

 
De kinderen van 5 en 6 verkochten ook dit jaar stiftjes ten voordele van de 

damiaanactie. Wij leren hen hoe belangrijk het is om toegang tot 
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gezondheidszorg te hebben. Zo worden ze rasechte wereldburgers en zien ze 

dat we door samen te werken gelijke kansen kunnen creëren voor iedereen. 

 
Elke klas ging een uurtje voorlezen aan de bewoners van de Brem. Zo zie je 

dat lezen op school op zoveel creatieve manieren kan ingevuld worden. De 

volgende maanden staan dan weer in het teken van de studiekeuze en ze 

brengen een bezoek aan een aantal secundaire scholen.  

 

Algemeen:  

 Heugelijk nieuws in 5B. Zoontje Flor van meester Geert krijgt er in de 

grote vakantie een zusje bij. 

 Juf Kristine maakte een ongelukkige val en brak haar schouder. Juf 

Leen en juf Steffi zullen de klas overnemen. Juf Leen zal op maandag 

en vrijdag voor de klas staan, juf Steffi neemt de andere dagen voor 

haar rekening, gecombineerd met de opdracht in 6A. We hopen dat 

juf Kristine spoedig herstelt. 

 Vergeet zeker onze open-dizelmomenten niet. Jullie zijn welkom op 

dinsdagnamiddag  18 februari of woensdag 19 februari. 

 De renovatie van het sanitair loopt op zijn einde. We hopen na de 

krokusvakantie onze nieuwe toiletten in gebruik te kunnen nemen. 

 Heb je even tijd, kom zeker kijken in onze bak met verloren voorwerpen. 

 Onze ouderraad zit niet stil. De quiz lokte weer vele ploegen en de 

boeiende infoavond over gamen is ook al gepasseerd. Deze week start 

de verkoop van de LU-koeken. 

 De Vlaamse week tegen pesten gaat door van vrijdag 14 tot en met 

vrijdag 21 februari. Hou onze facebookpagina zeker in de gaten. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

Tip van de maand:  

 

Muziek- en woordweek van 10-15 februari 2020 
 

De academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen viert binnenkort 

weer FEEST! 

 

We doen dat van 10 t.e.m. 15 februari in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, 

Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel.  

Tijdens activiteiten, optredens en workshops kan ook jij GRATIS komen 

proeven van alles wat onze academie te bieden heeft.  

 

IEDEREEN IS WELKOM - INKOM IS GRATIS - MEER INFO: AMWN. 
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http://www.sint-luciaschool.be/

