
Nieuwsbrief november           

Misschien is het je al opgevallen. 

Her en der kan je in onze school 

vogelnestjes terugvinden. Nee, 

we zitten niet met een probleem, we zoeken ons geluk. 

Deze maand werkten de kinderen rond de vogel 

SPORO en hoe je doelen stelt en deze stap voor stap 

realiseert.  

Spannende tijden breken aan. Woensdag krijgen we hoog bezoek en ook dit 

jaar zijn er weer geen stoute kinderen. 

 

Het eerste heeft er een drukke maand opzitten: openklasdag, een 

peter/meter activiteit, kronkeldidoe en een voorstelling bij Propop: “Zie ginds 

zinkt de stoomboot.” De gang is al helemaal versierd in het teken van Sint 

            Al deze brave kinderen kijken enorm uit naar zijn komst. 

 
In het tweede bouwden ze tijdens W.O. (techniek) in groepjes een brug voor 

de Sint. 

 

Het derde leerjaar bracht een bezoek aan Antwerpen. Na het Red Star Line 

museum stond een snuifje cultuur gepland in het Paleis. Een prachtig gevulde 

dag.  

 

In de maand november zijn we gestart met het  WO-thema 'Nooit meer 

oorlog'. Ook in december gaan we hier nog mee verder. We zochten 

informatie op in de computerklas, werkten in hoeken, lazen het boek van    

Anne Frank, enz. De leerlingen van het vierde leerjaar vinden het ongelooflijk 

wat er allemaal gebeurd is tijdens WO I en WO II. Binnenkort krijgen we zelfs 

bezoek van een oma die de tweede wereldoorlog meemaakte. Zij komt 

hierover vertellen aan ons. Samen gaan we voor een wereld zonder oorlog! 

 

Lezen zo boeiend mogelijk maken, soms een hele uitdaging. Onze leescircuits 

zijn daar een mooi voorbeeld van. Leerlingen krijgen op vrijdag verschillende 

workshops voorgeschoteld. 

 
Het medisch onderzoek steekt in een nieuw jasje en wordt breder bekeken 

dan vroeger. De medische contacten hebben niet alleen aandacht voor het 

pure medische aspect, maar ook voor het welbevinden en de 

leefgewoonten van de leerlingen. Ouders worden nauwer bij de contacten 

betrokken. Het zesde leerjaar wordt in december uitgenodigd op het CLB te 

Hoogstraten. 
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Algemeen:  

 “Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers”. Wij blijven inzetten op het  

lezen. Dankjewel aan alle voorlezers tijdens onze voorleesnamiddag. 

 Juf Emanuelle start terug op maandag 9 december. We wensen haar 

veel werkplezier toe. Juf Steffi gaan we op school zeker nog 

tegenkomen omdat zij in het lerarenplatform stapt. 

 Een mooi initiatief van de ouderraad. We kunnen vele kinderen blij 

maken met het speelgoed dat we hebben verzameld. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

  

 
 

 

 

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

