
Nieuwsbrief juni 

We kijken terug op een speciaal schooljaar. Corona liet ons niet 

los. Schakelen, afstandsonderwijs, quarantaine, woorden die we 

hopelijk volgend jaar niet meer hoeven te gebruiken. 

We zijn heel blij dat we het schooljaar ook mooi hebben kunnen afronden. De proclamatie 

voor onze zesdeklassers, een uitstap naar Don Bosco voor 1 en 2, de Lilse bergen voor de 

anderen jaren, een Vlaamse kermis, …   

Hartelijk dank ouders om ons te helpen bij het vervoer. 

De ouderraad trakteerde de kinderen met een frisbee en de laatste dag smulden ze nog van 

een ijsje, aangeboden door de school. 

 

We kijken ook al uit naar volgend schooljaar. Op dinsdag 6 juli hang ik de nieuwe klaslijsten 

uit.  

De school zal geopend zijn van donderdag 1 juli t.e.m. woensdag 7 juli. Gelieve wel een 

afspraak te maken.  

Op donderdag 28 augustus hopen we iedereen terug te mogen verwelkomen op ons 

openklasmoment (18-19 uur). Hier kan al een korte kennismaking zijn met de klas en de juf. 

Onze infoavonden geven meer info over de klaswerking. Op maandag 6 september nodigen 

we de ouders van 5 en 6 uit om 19 uur. Op dinsdag 7 september zijn de ouders van 1 en 2 

welkom om 19 uur, deze van 3 en 4 om 20 uur.  

 

Eind augustus publiceer ik de nieuwsbrief van het 

nieuwe schooljaar met de nodige info, maar op de 

achterkant kan je al een paar belangrijke data 

terugvinden. 

 

Dan rest mij enkel om jullie allemaal , namens het 

hele schoolteam en mezelf, een hele fijne vakantie 

toe te wensen en tot binnenkort. 

 

Bie Fransen 

directeur 

 

GEZOCHT 

We zijn voor volgend jaar nog altijd op zoek naar middagmoeders (-vaders). Je staat in voor 

het toezicht op de speelplaats. Ken je iemand die dit op vrijwillige basis één of meerdere 

dagen kan doen, laat het zeker weten. We voorzien een vrijwilligersvergoeding van 7 

euro/uur. Meer info directie@sint-luciaschool.be. 

 

Eigenaars van gevonden voorwerpen. Neem een kijkje tussen de foto’s op onze 

schoolwebsite. Misschien is je kind wel iets verloren? 

mailto:directie@sint-luciaschool.be

