
Nieuwsbrief februari 

 

Deze periode staat de school helemaal in het teken van ‘the 

masked teacher’. Wie zit er in het berenpak of schuilt er achter de 

GSM? Op halfvasten volgt de spannende ontknoping dus nog eventjes geduld. De 

filmpjes van het jaarthema kan je ook bijna allemaal terugvinden op onze website. Onze 

zangtalenten delen we enkel met onze kinderen . 

 

We besteden heel veel aandacht aan verkeerseducatie.  De kinderen van het eerste 

gingen daarom op wandel om te leren hoe zich te gedragen in het verkeer. Het zonnetje 

was alvast van de partij. 

 

In het tweede werken ze tijdens wereldoriëntatie rond dieren. In groepjes zoeken de 

kinderen informatie op om daarna een poster van het dier te maken. Op het einde volgt 

een toonmoment in de klas. 

 

Een kilometer, hoe lang is dat eigenlijk? De kinderen van het derde kwamen dit 

proefondervindelijk te weten door juist één kilometer te wandelen. 

 

 

We willen dat kinderen zich goed voelen op school, zeker in deze vreemde tijden. Om hier 

meer zicht op te krijgen hebben de kinderen van 4,5 en 6 een vragenlijst ingevuld van de 

onderwijsinspectie. We hopen snel met de resultaten aan de slag te kunnen. 

 

Het weefgetouw heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De beer kan genieten van een 

heel mooi dekentje. 

 

 

Het schooljaar duurt nog eventjes maar de kinderen van het zesde hebben zich de 

voorbije weken verdiept in de structuur, richtingen en scholen van het secundair 

onderwijs. 

                                                                                                                     

 

Algemeen: 
1) Corona:  

De huidige maatregelen lopen tot 1 april, maar een daguitstap organiseren mag terug 

vanaf 15 maart. Uiteraard zullen we altijd nagaan of de uitstap op een veilige manier kan 

doorgaan. 

 

Open-dizel kan niet doorgaan. We willen jullie toch een kijkje in de klas laten nemen tijdens 

het ‘dizelen’. 

Daarom zal je op maandag 8 maart een filmpje van de leerkracht ontvangen. 

 

2) Enkel de kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kregen een schoolrekening mee. Zo 

kunnen we de betaling van het spaarplan van de meerdaagse uitstap blijven spreiden. 

 

3) De inschrijvingsperiode van broer en zussen (=voorrangsgroepen) is achter de rug. Vanaf 

zaterdag 24 april schrijven we nieuwe kleuters/kinderen in. 
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Volg zeker de activiteiten op onze website (www.sint-luciaschool.be)  

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 

 

 

Tip parochie: 

 

Acties ten voordele van Broederlijk Delen 
 

 

 

Wandelzoektocht 

Herinner je je nog de berenzoektocht van tijdens de eerste lockdown? 

Nu kan je op wandel gaan en onderweg Broederlijk Delen en de 

campagnelanden (beter) leren kennen. 

Tijdens de wandeling kan je enkele opdrachten uitvoeren. Deze zijn op 

verschillende niveaus gemaakt 

zodat iedere leeftijd er deugd aan beleeft en nog wat bijleert. 

Zijn die opdrachten toch niets voor jou? Geen probleem! 

Door het scannen van de QR-codes op elk blaadje kom je evengoed wat 

extra te weten. 

Deze wandelzoektocht zal zowel in St.-Jozef als in Rijkevorsel zelf 

georganiseerd worden. 

Van zodra de opdrachten ophangen kan je de routes en startplaatsen 

terugvinden op: 

www.sintfranciscus.com/broederlijkdelen 

            of kan je info bekomen op het nummer 0471/063 118. 

De wandelzoektocht zal zeker beschikbaar zijn tot eind april. 

 

Solidaire afhaalmaaltijd 

            Een solidaire maaltijd organiseren mogen we dit jaar niet… 

Maar niet getreurd: we maken er een solidaire afhaalmaaltijd van! 

Op zondag 28 maart kan je een heerlijke Boliviaanse stoofschotel afhalen. 

Bij deze stoofschotel kan u dan zelf nog wat aardappelen of rijst koken om 

de maaltijd compleet te maken. 

We bieden deze maaltijd aan voor de prijs van €9,00. 

U kan deze lekkere maaltijd bestellen tot en met 17 maart via de website 

www.sintfranciscus.com/broederlijkdelen 
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