
Nieuwsbrief eerste week 

De start van een toch wel bijzonder schooljaar, maar 

wat zijn we blij dat we iedereen terug mochten 

verwelkomen. We zijn op dinsdag allemaal veilig 

opgestegen en vrijdag op tijd geland. Met ons jaarthema “Sint-Lucia Airlines” 

zullen we regelmatig in de lucht hangen, vliegend naar een talenteneiland. 

 

Onze nieuwe eersteklassertjes doen het fantastisch goed. Ze hebben 

zelfs al een woordje geleerd nl. IK. Fier kwamen ze met hun kroon uit de 

klas. 

 

De jongens en meisjes van het tweede leerjaar maakten duidelijke 

afspraken zodat ze een fijn jaar tegemoet kunnen gaan. 

 

Vanaf het derde leerjaar krijgen de kinderen een eigen pennenzak. Ze 

maakten hiervoor een naamkaartje. 

 

Op ontdekkingstocht door de school was de eerste 

peter/meteractiviteit. De kinderen van het vierde vervulden hun taak 

met glans voor de kinderen van het eerste. 

 

Ons vijfde leerjaar zit in blok B. Toch even wennen na 4 jaren in blok A. 

 

 

Net zoals het vijfde staat hier de voorbereiding van de 

Ardennenklassen op de planning. 

 

 

Algemeen:  

 Op woensdag 16 september nemen we deel aan TOON JE 

SPORTCLUB@SCHOOL. Iedereen mag die dag in de outfit van zijn 

favoriete sport naar school komen. 

 Om de ochtenddrukte in de klas te vermijden mogen de kinderen 

vanaf 8.15 uur zelf naar de klas gaan. De kinderen moeten niet om 8.15 

uur op school zijn. De lessen starten pas om 8.30 uur. We merken dat 

sommige kinderen ongerust zijn als ze op school aankomen en zien dat 

alle kinderen weg zijn. Stel je kind zeker gerust. 

 We geven zoveel mogelijk les met open ramen zodat er voortdurend 

ventilatie is. Natuurlijk wordt het stilletjes aan frisser. Een extra truitje kan 

zeker geen kwaad. 

 Wil je niet dat je adres verdeeld wordt in de klas, graag dit even laten 

weten aan de klasleerkracht. De adressen kunnen gebruikt worden om 

uitnodigingen en kaartjes te verdelen. 
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 We verdelen geen abonnementen meer. Achteraan deze nieuwsbrief 

kan je meer info terugvinden om deze online te bestellen. Dit is volledig 

vrijblijvend. 

 We vragen om elke afwezigheid te staven met een briefje. Vorig jaar 

was dit op het einde van het jaar niet nodig. Dit wordt nu van de 

overheid terug verwacht. Dankjewel alvast. 

 Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de 

schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. Je moet geen 

aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september 

en december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de 

gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend. 

Meer info:  info@groeipakket.be 

 Mogen we vragen om na schooltijd de doorgang en het zebrapad vrij 

te houden. Zo kunnen onze kinderen veilig oversteken.   

Nu we ook samen starten en eindigen met de kleuterschool, willen we 

vragen om niet aan de poorten te blijven staan. We denken aan ieders 

veiligheid. 

 Dankjewel ouderraad. We kregen 10 Chromebooks om in de klassen te 

gebruiken. Ze zullen goed van pas komen. 

 Alle informatie van de infoavond ontvang je via e-mail. Kijk zeker ook in 

de spam moest je nog niets ontvangen hebben. 

 Op het einde van elke maand zal je op de schoolwebsite een 

nieuwsbrief en maandkalender terugvinden. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

Mogelijkheid tot het online bestellen van abonnementen: 

AVERBODE 
 
Beste ouders 

 
Je wilt op elk moment het beste voor jouw kind. Je bent dan ook een belangrijke speler 
in zijn/haar ontwikkeling. De voorbije maanden heb je gemerkt dat leren en groeien tijd 
vragen. En ideeën, geduld en kwaliteitsvol materiaal. Daarom staat 
Uitgeverij Averbode - meer dan ooit - paraat met hun kennis en ervaring om jou als 
ouder te begeleiden 

Educatieve tijdschriften 
In Doremi(ni), Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland staat spelend leren centraal. 
Want wat je leuk vindt, gaat beter, sneller en effectiever. En dan wil je altijd en overal 
leren. 

 
Leesreeksen 
We weten allemaal hoe belangrijk het is dat kinderen vlot kunnen praten, lezen en 

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


schrijven. Tijdens het laatste trimester van vorig schooljaar hebben heel wat kinderen 
achterstand opgelopen m.b.t. die taalvaardigheden. De oplossing: zorg voor extra 
leesplezier! En dat doen ze bij Uitgeverij Averbode met hun leesreeksen. 
Er is een tijdschrift én een leesreeks voor iedere leeftijd. Ontdek ze in de webshop! 

www.uitgeverijaverbode.be/th_terugnaarschool 

 
Bestel eenvoudig online en gebruik bij je bestelling zeker onze unieke schoolcode 
A61151 als promotiecode. Zo steun je de school ook in deze moeilijke tijden. 

 

 

 

 

 

 

VAN IN 

Surf naar:     www.viavanin.be/boektoppers/aanvraag 

 

 

 

 

 

https://lnk.ie/4KAG1/e=directie@sint-luciaschool.be/https:/www.uitgeverijaverbode.be/th_terugnaarschool.mvc/1710,1712/1/

