
Nieuwsbrief september 

Wat vliegt de tijd. Met de Sint-Lucia Airlines brengen 

we een bezoek aan het eiland Artia. Elke klas krijgt de 

opdracht een leuk TIK-TOK dansje te maken. Ondanks 

de corona-maatregelen konden we hier en daar ook buiten de school leren. 

 

Een eerste keer met de klas naar de bib. Nu mogen de kinderen 

prentenboeken kiezen, binnen een paar maanden worden dat al 

echte leesboekjes. 

 

Het tweede en derde leerjaar kon genieten van de voorstelling “Een 

koning zonder schoenen” gebracht door de Academie van Muziek en 

Woord. Nadien werd er in de klas een MUVO-opdracht aan 

gekoppeld. 

 

In het derde leren ze via groepswerk de gemeente van binnen en 

buiten kennen. Allerlei werkvormen worden ingezet zoals vb. een 

memory, de chromebooks en nog veel meer. 

 

 

Een gewone viering in de kerk zit er helaas nog niet in. Toch bokste het 

vierde leerjaar een mooie startbezinning in elkaar: “Ik, jij, samen in een 

bubbel”. Verdeeld over de speelplaats genoot iedereen van het 

samenzijn. 

 

De eerste keer met de klas een weekje weg. Onze vijfdeklassers 

hebben er intens van genoten onder een stralende zon.  

 

 

Op een veilige en verantwoorde manier omgaan met het internet. 

Het zesde leerjaar leert er alles over. 

 

 

Algemeen:  

* Het schooljaar is in volle gang en we merken dat het handen 

wassen/ontsmetten vlot verloopt. Daarom gaan we terug de kinderen ’s 

morgens laten spelen tot 8.25 uur. Dan mogen ze naar de klas gaan om hun 

handen te wassen zodat om 8.30 uur de les kan starten. 

* Met de winter in aantocht, kunnen we niet voorkomen dat kinderen een 

snotneus krijgen. Hiervoor hoeven ze niet thuis te blijven. 

Op onze website staat een beslisboom. Dit stappenplan kan je doorlopen om 

na te gaan of je kind naar school mag komen. Uiteraard blijft het belangrijk 

om altijd de school te contacteren. 
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* Dinsdag 29 september gaat de scholenveldloop door. Elke school zal hier 

apart aan deelnemen. Er worden dit jaar geen toeschouwers toegelaten. De 

kinderen mogen met sportieve kledij naar school komen. 

* Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer, … door te geven aan 

ons secretariaat. Dit kan door een mailtje te sturen naar secretariaat@sint-

luciaschool.be. 

* Ik wil nogmaals benadrukken dat we onze jarigen enkel laten trakteren met 

voorverpakte koeken.  

* In oktober komt de eerste schoolrekening eraan. Vergeet zeker niet de juiste 

mededeling in te geven. 

* We blijven alle ruimtes goed ventileren. Voorzie je kind van voldoende 

warme kledij als het frisser wordt. 

 

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

of op onze facebookpagina Sint-Luciaschool/Rijkevorsel. 

 

Tips: 

Ben je op zoek naar meer informatie over opvoeden?  
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Ook bij de gezinsbond kan je terecht voor gratis webinars. Dit najaar werken ze rond 
twee thema’s: 

1) afstemming in het gezin – in samenwerking met Vormingscentrum Opvoeding 
en Kinderopvang (VCOK) 

2) mediawijsheid in het gezin – door Veilig Online, een initiatief van Gezinsbond 
en Child Focus 

Meer info: https://www.gezinsbond.be/webinars 
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