
Nieuwsbrief oktober 

De kinderen hebben 2 maanden hard gewerkt. De 

herfstvakantie zal hen deugd doen en hebben ze 

meer dan ook verdiend. 

Na de vakantie zal de school in een ander jasje komen te zitten. Eindelijk 

starten de werken aan de toiletten. De afbraakwerken starten in de vakantie 

om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen we een tijdje rekening 

moeten houden met de werken. Afhankelijk van de plaats van de 

toiletwagen kan het zijn dat we de rijen even moeten aanpassen. We hopen 

dat we kunnen rekenen op jullie begrip. 

 

 

Wat was al dat geklop in het eerste leerjaar? Inderdaad met een hamer in de 

hand maakten de kinderen een monstertruck. Ook techniek krijgt een plaats 

in het eerste. 

 
In het tweede leerjaar hadden ze op vrijdag 4 oktober toch wel een heel 

speciaal iemand in de klas. Zito, het hondje van juf Diane mocht een halve 

dag mee de lessen volgen. Er werden veel verhaaltjes voorgelezen en bij de 

les rekenen lag hij mooi vooraan in haar mandje. 

 

Tijdens rekenen moest er geteld, gerekend en betaald worden met euro’s. 

Via verschillende werkwinkels oefenden de kinderen erop los. 

 

 

Het vierde leerde programmeren met de hulp van jong digidak. Deze 

organisatie gaf in onze school gratis een workshop over scratch junior. Alle 

workshops die ze aanbieden worden voorzien van een "train the trainer" 

principe, waardoor we nu zelf hiermee aan de slag kunnen. De kinderen 

waren alvast laaiend enthousiast. 

 

We blijven inzetten op lezen. Het vijfde genoot deze maand van een 

auteurslezing gebracht door Mathilda Masters. Het boek “321 SUPERSLIMME 

DINGEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE 13 WORDT” is een boek boordevol              

weetjes over dieren, wetenschap, je lichaam en nog heel veel meer. De 

lezing bestond onder andere uit een plezierige quiz.  

 
In het kader van de fairtrade week brachten onze zesdeklassers, naar 

jaarlijkse traditie, een bezoek aan de Oxfam-wereldwinkel. 

 

 

Algemeen:  

 We vallen weer in de prijzen. Zo krijgt onze school een bronzen medaille 

voor alle verkeersactiviteiten die we op poten zetten. Speciaal voor 
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onze strapdag krijgen we een educatief boekenpakket om onze bib te 

vullen. Fantastisch! 

 

 Na de herfstvakantie krijgen we dubbele punten voor alle batterijen die 

we op school inzamelen. Bij de gezinnen in Vlaanderen liggen alles 

samen nog meer dan 84 miljoen gebruikte batterijen opgeslagen, 

waardoor een grote massa aan waardevolle grondstoffen als kobalt en 

nikkel niet opnieuw in omloop komt. Dus laat maar komen. Je mag 

deze deponeren in de ton aan het secretariaat. 

 

 Op vrijdag 11 oktober overhandigde Jaan De Cordt  

zijn klimaatstoel aan de burgemeester tijdens  

het Kempen2030-event. Het gemeentebestuur  

van Rijkevorsel sprak in oktober opnieuw zijn  

klimaatengagementen uit bij lancering van het  

streekproject Kempen2030. Voorafgaand aan deze  

Kempense klimaattop werden ook 2 Kempense  

kinderklimaattops georganiseerd. Jaan was de  

vertegenwoordiger vanuit Rijkevorsel. Tijdens de  

kinderklimaattops werden de leerlingen betrokken  

om hun klimaatboodschap over te brengen aan  

de burgemeesters. 

 

 De laatste tijd zien we meer en meer “stikiez” op school verschijnen. We 

stellen spijtig genoeg vast dat hier meer en meer problemen door 

ontstaan. Vandaar dat we vragen om deze gadgets na de vakantie 

niet mee naar school te geven. We zouden het fijn vinden dat jullie, als 

ouders, dit mee ondersteunen. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

  

Tip van de maand:   

Naar aanleiding van de Pano uitzending over misbruik van online foto's hierbij 

enkele tips in verband met het posten van schoolfoto’s. 

TIP 1 

Kies voor een veilige omgeving 
Of het nu een gesloten facebookgroep is, een dropbox, Google drive,... zorg 
ervoor dat alleen de mensen voor wie het bestemd is toegang hebben 

TIP 2 

Vraag altijd toestemming 

Voor minderjarigen beslissen de ouders maar luister ook naar het kind. 

TIP 3 

Informeer ouders en/of andere betrokkenen 
Vraag expliciet om foto’s die je als school of organisatie post niet verder te delen. 

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


                                                                                                (Info van Link in de Kabel) 

 

TIP 4 

Sharenting 
Natuurlijk zijn we fier op onze kinderen en willen we dat aan de wereld laten zien. 
Bedenk wel dat iedereen met wie je die foto’s van jouw kind deelt deze verder 
kan verspreiden. Zorg er dus voor dat je privacy-instellingen juist staan en post 
geen foto’s die hen later in verlegenheid kunnen brengen. 

TIP 5 

Wat als het toch fout loopt? 
Neem zo snel mogelijk contact op met de website waar je je foto’s tegenkomt, 
doe een aangifte bij de lokale politie, zij staan in contact met Regionale en 
Federale Computer Crime Units. 

 

 

 

 


