
Nieuwsbrief september 

Velen hebben het gedacht of misschien zelfs gezegd: 

“September is al voorbij. Wat gaat het snel.” Iedereen 

heeft (terug) zijn draai gevonden op onze school. We 

willen natuurlijk dat alle kinderen gelukkig zijn op onze school. Wat is geluk? 

Een grote vraag waar we ons jaarthema van hebben gemaakt. Aan de hand 

van de verhalen uit het boek “Geluk voor kinderen” gaan we samen op zoek 

naar geluk. 

 

Onze jongsten namen voor de eerste keer deel aan de 

scholenveldloop. Ze gaven het beste van zichzelf. Een dikke proficiat 

aan iedereen. 

 

Het is zo belangrijk dat kinderen zich op een veilige manier begeven in 

het verkeer. De kinderen van het tweede oefenden hoe ze juist een 

zebrapad moeten oversteken. Tijdens godsdienst maakten ze een 

gevoelsmeter. Draaiend aan het rad geven de kinderen aan hoe ze 

zich voelen. 

 

Op onze school zijn afspraken belangrijk en deze bij de start van het 

schooljaar herhalen is nodig. In het derde deden ze dit op een speelse 

manier in groepjes en met vragen. Tijdens WO maken ze affiches voor 

onze gemeente. Hoe maak je een nieuwe inwoner wegwijs in 

Rijkevorsel? 

 

 

De kinderen van het vierde gingen terug in de tijd. Hoe zag een klasje 

er vroeger uit, op welke manier werden kinderen gestraft,…? Een 

bezoek aan het heemkundig museum mocht zeker niet ontbreken. 

 

Un, deux, trois…  Comment ça va? 

Nous sommes cool! In’t vijfde is’t een leuke boel! 

 

Media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Belangrijk is 

hoe je er mee omgaat. De kinderen van het zesde leren daarom over 

‘veilig internet’. 

 

 

Algemeen:  

 Een dankjewel aan de ouderraad. De nieuwe ballen worden goed 

gebruikt.  

 Op maandag tref je een nieuw gezicht aan op het secretariaat. Ook 

bij Ann Dictus kan je terecht met al je vragen. 

 Niet vergeten: maandag 7 oktober is een vrije dag. 
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 We zijn nog altijd op zoek naar een vrijwilliger om tijdens de middagen, 

samen met een leerkracht, toezicht te houden op de speelplaats. Je 

ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

 Onze ‘verloren spullen’ koffer puilt na een maand al uit. Kom zeker eens 

kijken want in november geven we alles mee met de kledinginzameling 

van onze ouderraad. 

 De kinderen kunnen vanaf deze week op maandag en vrijdag tijdens 

de middag ook terecht in onze nieuwe bib. Even alleen met een boek, 

even wegdromen, een grappig verhaal,… genieten van een 

rustmomentje. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

 

 

 

Tip van de maand:          

Overleven in een wereld vol prikkels     

Van ‘druk, druk, druk’ naar ‘rust, regelmaat 

en prioriteiten’. In een wereld vol schermpjes,  

overvolle agenda’s en torenhoge 

verwachtingen raken steeds meer ouders 

en kinderen overspoeld door alle prikkels.    

We moeten onze kinderen hierin leren overleven. Hoe 

beïnvloedt de veranderende maatschappij het welzijn van je 

kind? Hoe kun je als ouder je kind hierin ondersteunen? 

Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut, leert je 

tijdens deze sessie aan de hand van concrete voorbeelden wat je als 

ouder kunt doen om het hoofd van je kind tot rust te brengen. Je gaat naar 

huis   

met praktische tips voor meer zelfzorg en draagkracht.                                                 

Praktisch 

 Wanneer: Dinsdag 22 oktober 2019 om 19.30 uur 

 Waar: Bibliotheek, zaal Forsela, Hoogstraatsesteenweg 19,Rijkevorsel 

 Prijs: Gratis 

 Inschrijven: Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Dat kan via www.cm.be/agenda of bel 014 40 35 45. 

 

 

 

 

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

