
Nieuwsbrief december 

We hebben de laatste week kunnen genieten van de 

kerstsfeer. De school was verlicht met kleurrijke lichtjes 

en warme vlammetjes. Onder de middag klonk er 

kerstmuziek, we maakten het stil bij een kerstbezinning en vrijdagnamiddag 

genoot iedereen in de klas van een fijn samenzijn. 2020 sluiten we af, om 

hoopvol 2021 te omarmen. 

 

CORONA:  

Momenteel geen wijzigingen tot en met 15 januari en hopelijk kunnen we op 

4 januari terug starten. 

 

Basisonderwijs en secundair onderwijs blijven na de kerstvakantie tot nader order 

in pandemiefase oranje. 

 

Waarom is een verlenging nodig? 

1) CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar bronnen vooral 

buiten de school liggen. Als besmettingen in de brede maatschappij nog 

talrijk zijn, raken onvermijdelijk ook personeelsleden en leerlingen besmet. 

2) Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is volgens 

virologen een verlenging van de huidige maatregelen in onderwijs nodig, ook 

na de 14-daagse time-outperiode die de kerstvakantie met zich meebrengt.  

3) Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe 

dan ook is het cruciaal dat we tijdens de vakantie met z’n allen de regels 

volhouden. Alleen zo kunnen we elkaar op maandag 4 januari terugzien.  

 

Het schoolzwemmen zullen we dus ook na de kerstvakantie nog niet opstarten. 

 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 

 

 

 

 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=d391c90ea2&e=de51b0758d
http://www.sint-luciaschool.be/


 

 

Tip: 

Vanuit de gemeente: 

Doe mee met kerstbal-zingen!  

Omdat het traditionele nieuwjaarke zoete en driekoningen er dit jaar niet in zit, 

heeft het lokaal bestuur Rijkevorsel voor de kinderen een coronaveilig en plezant 

alternatief uitgewerkt!  

Tijdens de gehele kerstvakantie kunnen de Rijkevorselse kinderen kerstbal-zingen! 

Deelnemers ontvangen bovendien een goodiebag met tal van gadgets van onze 

lokale ondernemers.  

Er werd een wandeling uitgestippeld van ongeveer 3,5 km met negen 

stopplaatsen, volledig toegankelijk voor kinderwagens.  

Op deze stopplaatsen vinden de kinderen een kerstliedje en een puzzelstuk 

terug van de kerstbal die ze moeten overtekenen op hun deelnameformulier. 

 
Hebben de kinderen de tocht tot een goed einde gebracht, dan kunnen ze tot 

en met 10 januari 2021 hun kerstbal in de kerstbrievenbus van het gemeentehuis 

steken.  

Daarna krijgen de deelnemende kinderen als beloning een heuse goodiebag 

met gadgets van de lokale ondernemers. Onze wijk-werkers zullen deze later aan 

huis afleveren.  

Haal je deelnameformulier binnenkort bij de Kinderclub, Leo Pleysierbibliotheek 

of bij de onthaalbalie van het gemeentehuis. Dit is binnenkort ook te downloaden 

via onze website.  

Veel plezier!!!  

www.rijkevorsel.be/kerstbal-zingen 

 

Vanuit de parochie: 
 

KRAAMBEZOEK BIJ DE KERSTSTAL IN DE KERKEN TE RIJKEVORSEL 
 

Beide kerken in Rijkevorsel, zowel in het centrum als in St.-Jozef, zijn op de 

kerstdagen geopend. 

Jammer genoeg zijn er geen vieringen maar het kerkgebouw zal open zijn voor 

wie even alleen of als bubbel een bezoek wil brengen aan de kerststal in het 

kerkgebouw. 

Er is de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, kort stil te staan bij een gebed, 

om even tot rust te komen bij de kerststal.  

Het is als een geboortebezoek bij het kind Jezus, Maria en Jozef. Net zoals de 

herders en de drie wijzen het deden!  

Aangezien de kersttijd jaarlijks in het teken staat van aandacht voor kansarmen is 

er de mogelijkheid om een centje te doneren voor Welzijnszorg.   

Dit is wellicht het meest ‘kerkelijke’ wat we bezoekers of gezinnen nu in deze 

corona-tijd kunnen aanbieden, zonder mensen te moeten kwetsen of wegsturen.   

 

We wensen u alvast een Zalig Kerstfeest. 

* KERK   ST.-JOZEF 

  donderdag 24 december  15.00 u – 16.30 u 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rijkevorsel.be%2Fkerstbal-zingen%3Ffbclid%3DIwAR3dJSX9B046JNWIw0u8bxyBf4Gdt2b5mwEdT2xVVy74tmCmOCf-8eE1M-U&h=AT2RaBhrKM30TnzAM1FqK7d1348F4sgEnWRUMIfc3hINeEzrp8lKIyLbL4tKD3gCgbz4-2YlDrAS-6hZ3-dwaZjhC2xTWZC4CGPsptbPKHGv-bmiVzSFxxLPdmNkgqw2HekLzeLWGSJdwXjNu7nM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2dVPFgZTSgAQoopwfnAnkM4BMSyxKSc4rJWTmhru0e-LUM0DNRgasphkMKL8PzkmOfVZtQdmkCa6hir6f3x9fIg6iWG9ywyOzf57ZcEaYvVD_3fjuHXtpnnbK7POsxIB7X6A9gxm8VwBNpv_87MAQhrsyj2-md4j5MlAhqTmJV_w


  vrijdag 25 december  15.00 u – 16.30 u 

  zaterdag 26 december    15.00 u – 16.30 u 

 

* KERK   ST.-WILLIBRORDUS 

  donderdag 24 december  18.00 u – 19.00 u 

  vrijdag 25 december  9.30 u – 11.00 u 

 vrijdag 25 december  14.00 u – 15.30 u 

  zaterdag 26 december      9.30 u – 11.00 u 

 


