
Nieuwsbrief januari 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al op. Tijd vliegt. 

Nu we bijna geen buitenschoolse activiteiten meer 

mogen/kunnen doen, zie ik nog meer creativiteit op school 

tevoorschijn komen.  

 

 Het eerste maakte een wandeling door de school op zoek naar pictogrammen. 

 

 

 

Yoga in het tweede? Rustmomenten zijn heel belangrijk bij de kinderen. 

 

 

We zetten ook op digitaal vlak grote stappen. Het derde leerjaar maakte een eigen         

e-mailadres aan. 

 

De jongens en meisjes van het vierde beleefden veel plezier aan de body-percussie. Met 

handen en voeten een ritme volgen, voor de één al wat gemakkelijker dan voor de 

andere. 

 

 Het weefgetouw in het vijfde groeit elke dag aan. De beren gaan kunnen genieten van 

een warm deken. 

 

 

Ons zesde leert zelf boeken online zoeken nu het bibbezoek niet kan doorgaan. De 

medewerkers van de bib maken daarna het pakket. Wat een samenwerking! 

                                                                                                                     

 

 

Algemeen: 
1) Corona:  

We hebben op school geen besmettingen. Dankjewel aan iedereen om zo goed de 

maatregelen mee op te volgen. De kinderen van 5 en 6 hebben een mondmasker in hun 

boekentas zitten dat kan gebruikt worden bij een eventuele besmetting.  

 

De huidige maatregelen lopen tot 1 maart, maar we gaan er vanuit dat onze open-

dizelmomenten op 2 en 3 maart  niet zullen kunnen doorgaan. Ook de geplande 

schaatsactiviteit hebben we moeten annuleren.  

 

2) Halfvasten (vrijdag 12 maart) gaan we zeker vieren. De kinderen mogen die dag verkleed 

naar school komen. 

 

3) Gelieve elke geplande afwezigheid van je kind, tijdig vooraf te melden.  

 

 

4) De inschrijving van de voorrangsgroepen start op maandag 22 februari (zie brief). Op 

zaterdag 24 april schrijven we nieuwe kinderen in. Ken je geïnteresseerden, laat het hen 

alvast weten. Meer info volgt zeker nog. 

 

5) Verkeer:  

Ieder kind neemt op school deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’. De campagne loopt tot 

aan de krokusvakantie. Wie naar school komt en fluokledij draagt, krijgt een sticker. Ook 

een fietshelm dragen levert een stickertje op. Een volle kaart kan een prijs opleveren.  
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Ga naar https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/ .                               
Tot 14 maart maak je op een prijs. 

6) Vrijblijvend:  lentevakantieboeken van Uitgeverij Averbode.                                                     

De doeboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes, weetjes, raadsels ...  Per 

stuk kosten ze 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden gratis 

thuisgeleverd! Bestellen kan via:  www.uitgeverijaverbode.be/lentevakantieboeken            

Gebruik bij je bestelling de unieke schoolcode A61151 als promotiecode. Zo steun je ineens 

de school. 

 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 

 

 

 

 

 

Tip gemeente:  

Bij de start van dit nieuwe jaar wil de gemeente graag het Opvoedingspunt nog 

eens onder de aandacht brengen. 

Het Opvoedingspunt is een samenwerking tussen het Huis van het Kind Rijkevorsel 

en OLO vzw. Ouders, maar ook professionals, kunnen (na afspraak) met al hun 

opvoedingsvragen terecht bij Tinne Wilmssen. Zij werkt momenteel vooral 

telefonisch en digitaal, maar kan ook fysiek afspreken in het Huis van het Kind 

Rijkevorsel (consultatiebureau Kind & Gezin). Een afspraak is volledig gratis en kan 

anoniem gebeuren. De medewerkers van OLO vzw hebben ook beroepsgeheim. 

 

 
 

 

https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/
http://lnk.ie/4VAAD/e=directie@sint-luciaschool.be/http:/www.uitgeverijaverbode.be/lentevakantieboeken
http://www.sint-luciaschool.be/


Tip parochie: 

JP Veussel 
 
‘JP Veussel’ staat voor jongerenpastoraal Rijkevorsel. Jongerenpastoraal is (zoals het woord zegt) 
pastoraal specifiek voor jongeren, iedereen tussen 10 en 25 jaar.  
 
Op een speelse manier willen we jongeren van alle religies iets bijleren over het christendom en 
wat dat betekent. We willen het ook stil maken en bezinnen, maar dat doen we net zo graag als 
zotte spelletjes spelen samen.  
 
We komen telkens op een vrijdagavond samen (de data vind je onderaan), we zetten onze deuren 
wagenwijd open vanaf 16.30u.  Om 17:00u beginnen we dan samen aan onze activiteiten, dit 
duurt tot 21.00u. We verzamelen steeds aan de pastorij van Sint-Jozef (Kerkdreef 61, 2310 Sint-
Jozef-Rijkevorsel) en om 21.00u verzamelen we daar ook weer terug!  
 
We maken tijd om spelletjes te spelen, te bezinnen en om achteraf een feestje te bouwen in de 
pastorij! Als dat niet geweldig is, weet ik niet wat wel?! 
 
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd, we komen samen op de volgende data: 22/01, 12/02, 
05/03, 16/04, 21/05, 18/06. 
 
In de grote vakantie gaan we samen 2 keer op uitstap, op 07/07 gaan we samen op bedevaart met 
500 andere mensen naar Beauraing (als corona dit toelaat) en op 14/08 gaan we op daguitstap 
naar Antwerpen (als corona dit toelaat). 
 
Gezien de huidige maatregelen (dit artikel is geschreven op 04/01/2021) moeten we aan iedereen 
ouder dan 12 jaar vragen om op voorhand een mail te sturen om zich in te schrijven, iedereen die 
12 jaar en jonger is, moet dit niet. 
 
Wil je je inschrijven voor een activiteit of wil je gewoon eens langskomen en laat je graag iets 
weten of wie weet heb je nog vragen, dan kan je die stellen aan onze jongerenpastor van 
Rijkevorsel Jobbe Janssen (zijn gegevens staan onderaan vermeld). 
 
Misschien zit je wel met een ei of heb je nood aan een gesprek met een vertrouwenspersoon? Dan 
kan je ook Jobbe aanspreken, die helpt je heel graag en heeft altijd een luisterend oor ter 
beschikking.  
 
Hopelijk zien we elkaar snel en kunnen we samen van JP Veussel iets fantastisch maken! 
 
P.S.: Je kan ons ook vinden op Facebook en Instagram via Inspirelli Hoogstraten-Rijkevorsel 
 
Vrede en alle goeds! 
 
Ruben Cuyvers en Jobbe Janssen 
 
Jobbe Janssen 
+32 (0)487/91.71.61 
jobbejanssen@sintfranciscus.com 

 


