
Nieuwsbrief oktober 

De vakantie staat voor de deur. We hebben de 

eerste 2 maanden samen en veilig op onze school 

kunnen doorbrengen.  

 

De vakantie wordt verlengd om het virus geen kansen te geven.  

We vragen om jullie kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen en het 

contact met anderen te vermijden. Opvang bij grootouders en bij mensen uit 

risicogroepen wordt afgeraden.   

We beseffen dat dit niet voor iedereen evident is. De kinderclub zal ook open 

zijn voor ouders die geen opvang vinden. Meer info kinderclub: 03 340 00 56 

of kinderclub@Rijkevorsel.be  

Na de vakantie zullen we op school geen klassen meer mengen, enkel op de 

speelplaats mogen de kinderen nog samen spelen.  

We hopen iedereen, uitgerust en gezond terug te zien op donderdag 12 

november. 

 

Algemeen:  

* Hopelijk heb je ons kunstwerk ook kunnen bewonderen op de rotonde. Elk kind, 

iedere collega versierde een kroonkurk zodat het een kunstwerk van ons allemaal 

werd. 

 

* We konden nog genieten van een zeer veilige corona-proof voorstelling van 

levende muziek. Wouter en Wim speelden, op maat van elke graad, een theaterstuk 

over verkeer. Hartelijk dank aan het lokaal bestuur voor de culturele bijdrage. 

 

* info van het CLB:  

De overheid verwacht dat de CLB’s absolute prioriteit geven aan de opdracht in het 

kader van contactopsporing COVID-19.  Concreet betekent dit dat bepaalde 

systematische contacten worden geannuleerd en andere op een alternatieve 

manier worden aangeboden.  

- Vaccinaties: ze streven ernaar alle vaccinaties volgens leeftijd in het huidige 

schooljaar te plannen. 

- Systematische contactmomenten 

- 1e leerjaar (6 j): zal doorgaan 

- 4e leerjaar (9 j): wordt eventueel geannuleerd 

- 6e leerjaar (11 j): wordt eventueel geannuleerd 

Een aantal leerlingen zullen we dit schooljaar dus niet zien. Deze keuze is 

noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. Daarom benadrukken we dat als er 

bezorgdheden zijn over de gezondheid, het groeien of de ontwikkeling van een 

leerling, het nog altijd aangewezen is dat ouders en leerkrachten 

contact met het CLB opnemen. 

 

* Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de donkere 

periode ouders en leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te 

gaan. Want zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het 
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klimaat, goedkoop en draagt bij tot een veilige schoolomgeving. Ook wij doen weer 

mee. 

* Mogen we vragen om in de vakantie je kind(eren) nog eens te controleren op 

luizen. Bedankt. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

Tips: 

 

De einddatum wordt verzet naar 11 november. 

 

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

