
Nieuwsbrief mei 

Deze maand werden de kinderen uitgedaagd om een vlieger te 

knutselen en deze zo ver mogelijk te laten vliegen. Het was een 

drukte in het luchtruim boven onze school. Voor de maand juni 

heeft Toon Aerts een boodschap voor ons. Spannend. 

 

Het springkasteel was een schot in de roos. De kinderen genoten enorm van de sportdag. 

 

 

 

Hier speelden ze het spel ‘land van Calcimus’. Koning Calcimus nam de kinderen mee op 

ontdekking doorheen zijn land en leerde hen dat een gezonde voeding met een gezonde 

portie melk of melkproducten, voldoende groenten en fruit en beweging belangrijk voor      

hen is. 

 

Juf Emanuelle bracht een bezoekje aan het derde leerjaar, samen met dochtertje Renée. 

De kinderen waren toch een beetje onder de indruk. 

 

 

Media is niet meer weg te denken in onze samenleving. Tijd om te leren hoe je een mail 

opstelt, nu de kinderen van het vierde leerjaar ook een eigen emailadres hebben. 

 

 

 Het project XperiLAB.be wil jongeren warm maken voor wetenschap. Ze reiken ons 

middelen aan waarover we in de klas vaak niet beschikken. Gedurende 90 minuten 

waren de kinderen van 5 en 6 echte wetenschappers. 

 

Als vervolg op vorig jaar volgen de kinderen van het zesde de weerbaarheidstrainingen 

gegeven door Arktos, en dit in samenwerking met de gemeente. 

 

Algemeen: 
1) Corona: We willen het schooljaar op een fijne manier afsluiten. Daarom bekijken we wat 

de mogelijkheden zijn zodat elke klas op schoolreis kan gaan. Meer info volgt. Voor het 

vervoer zullen we een beroep op jullie moeten doen. De ouderraad zal voor elk kind de 

inkom betalen waarvoor een enorme dank. 

 

2) Ook de proclamatie van het zesde leerjaar laten we niet zomaar voorbijgaan. Een 

belangrijk moment dat op onze school zeker zal gevierd worden dus hou maandagavond 

28 juni alvast vrij in je agenda. 

 

3) We zijn voor volgend jaar nog 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. 

 

4) Het goede weer komt er eindelijk aan. Mag ik toch wijzen op het volgende. Op school 

dragen de leerlingen verzorgde kleding, aangepast aan het weer en aan de activiteiten. 

Hieronder verstaan we: geen blote buik of rug, geen kledij met een provocerende of 

kwetsende opdruk en degelijk schoeisel (teenslippers zijn niet toegestaan). 
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Volg zeker de activiteiten op onze website (www.sint-luciaschool.be)  

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 

 

 

Tip : Kinderuniversiteit gaat live tijdens de zomer 
 

De Kinderuniversiteit UAntwerpen steekt in een nieuw kleedje. Kinderen van 8 tot 12 

jaar zijn deze zomer welkom op de universiteit, fysiek op de campus en in de vele 

online activiteiten.   

Altijd al eens een brug van papier willen bouwen? Of op tekenjacht in eigen tuin? Dan 

ben je bij de Kinderuniversiteit UAntwerpen aan het juiste adres. De hele zomer 

lang zomer nemen onze professoren en onderzoekers je in (virtuele) workshops mee 

naar de wondere wereld van de wetenschappen.   

Honger naar nóg meer? Tune dan vanaf 30 juni elke woensdagmiddag in op het weet-

’ns-hapje, waarbij telkens een andere wetenschapper het vuur aan de schenen wordt 

gelegd. Heb je zelf vragen? Stel ze via de livestream-Q&A die volgt op het interview.  

Het volledige programma vind je binnenkort online.  

Meer info:  

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/kinderuniversiteit-uantwerpen/ 
 

 

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

