
Nieuwsbrief november 

Spannende dagen voor al onze brave kinderen. 

Maandag brengt de Sint een online bezoekje aan 

onze school.  

 

Zoals je in de maandkalender kan zien, staan er weinig activiteiten gepland.  

Toch maken we er een warme, knusse periode van op school met zoveel 

mogelijk lichtjes en hartverwarmende boodschappen. 

 

CORONA:  

 

* Kinderen die in quarantaine moeten, zijn een lange tijd afwezig op school. In 

dergelijke situatie zal de klasleerkracht contact opnemen met de ouders. 

Samen zal er bekeken worden wat mogelijk is in het afstandsonderwijs. Belangrijk: dit 

passen we enkel toe bij kinderen die in quarantaine moeten en dus niet ziek zijn. 

 

* Het schoolzwemmen kunnen we nog niet veilig opstarten. We wachten de 

richtlijnen af die gelden na de kerstvakantie. 

 

* Onze school beschikt over 3 CO²-meters. Zo kunnen we de ventilatie in de lokalen 

goed opvolgen. We merken al dat het heel belangrijk is dat de deuren openstaan. 

Een extra trui komt dus zeker van pas. 

 

Algemeen: 

 

* WIJZIGING: De kinderen krijgen op donderdag  17 december het rapport mee. 

 

* Ook dit jaar zijn we gestart met de actie ‘helm op, fluo top’. 

De geldigheid van de stickerkaarten van vorig schooljaar werd door de huidige 

epidemie al eens verlengd, tot 31 december 2020. Aangezien alle dierenparken 

begin november opnieuw moesten sluiten, verlengen de mensen van de ZOO de 

geldigheid nogmaals, tot 31 maart 2021. Zo kunnen de kinderen toch nog genieten 

van hun verdiende beloning. 

 

* Even een herinnering: 

Om verschillende redenen kunnen wij het niet meer toestaan dat er op de 

speelplaats van onze school nog uitnodigingen en kerstkaartjes uitgedeeld worden 

onder de leerlingen. Gelieve dit te respecteren. 

 

* Dankjewel om onze school te steunen bij de gourmetactie. Wil je nog bestellen, dit 

kan nog tot en met zondag 6 december. Wij kunnen aan de slag gaan om een 

rustige zone op onze speelplaats in te richten. Ook de appel- en perenverkoop van 

de ouderraad was weer een succes. 

 

* Op woensdag 25 november hadden de kinderen een vrije dag. Als school 

verdiepten we ons die voormiddag in het begrijpend lezen. Hoe kunnen we dit nog 

beter inzetten in de klaspraktijk. Uiteraard volledig corona-proof dus digitaal. 

 

 



* Wij bieden geen vakantieboeken meer aan. Je kan deze zelf online bestellen.  

Info: De wintervakantieboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes, 

raadsels ... Per stuk kosten ze 7 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En 

ze worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de 

webshop: www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau             

Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61151 als promotiecode. Zo 

steun je de school. 
 

 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel 

Tips:  

1) Sint en Pietenparcours  
2) lezing door Jurgen Peeters 

1) Sint- en pietenparcours in het Gemeentebos  

Sinterklaas is in het land! Daarom heeft het lokaal bestuur een heus Sint- en 

pietenparcours voor kinderen uitgestippeld in het Gemeentebos in Sint-Jozef.  

 

Vanaf donderdag 26 november tot en met zondag 6 december kun je een tocht 

van 1,3 km met verschillende doe- en denkopdrachten ondernemen: 

 

voor kinderen van 3 tot 12 jaar  

inschrijven is niet nodig 

de tocht is gratis en duurt ongeveer één uur  

startpunt: naast de lokalen van Chiro Sint-Jozef wandel je het pad in richting 

het Gemeentebos en daar volg je de pijlen. 

 

Trek alvast kleren en schoenen aan die lekker vuil mogen worden en ga de 

uitdaging aan!  

Meer info: 

www.rijkevorsel.be/sintenpiet 

Facebookevenement Sint- en Pietenparcours 

 

 

 

2) Lezing door Jurgen Peeters 

 

http://lnk.ie/4R8WH/e=directie@sint-luciaschool.be/http:/www.uitgeverijaverbode.be/kerstcadeau
http://www.sint-luciaschool.be/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rijkevorsel.be%2Fsintenpiet%3Ffbclid%3DIwAR25sLM-75RLxsqdAJQ7PD_xkD5Nca3zlL85wolr9dq770y7Alb2Dl1FNjw&h=AT1RffsiQvyUvE5bkiDydgUUPDBe3UAoWtRMo3b5LHHdsojtXfAf8k350PKbyjbNNrsvtP0SBbn_aIqsMFCH-_Pbr1zcaXKXtauIC8j904X4rEJX0d7-mUWHb-6Mdv88Vk_W&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3s-af7krRAn7hG0-7tK8lZnlOSKepU9itFM_O7CbOvxNTf-RgLEkr506Eq5-gc9_bl7taelil7DEzXEbLc236carNWv7slTe2P66XjUVSFA1ECZ9IPZMqznbK-gSAIiKARgrnc0aNmd0adRz-EhFsUPaiGTcNp1Kpx_Y3aQFTuIw


 
 


