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Beste ouder(s) 
 
Zoals jullie al vernomen hebben, wordt de herfstvakantie verlengd. 
Dit houdt in dat we iedereen pas op maandag 16 november terug op school verwachten. 
Het is een verlenging van de vakantie dus we voorzien geen afstandsonderwijs.  
 
Heb je problemen met de opvang? 
De kinderclub zal geopend zijn op donderdag 12 november en vrijdag 13 november.  
Meer info: Hilde Dictus en Maud Peeters, coördinatie Kinderclub 
                    kinderclub@rijkevorsel.be     03 340 00 56 
 
 
Hieronder nog even de belangrijkste aanpassingen die starten vanaf maandag 16 november: 

 De kinderen eten voortaan in de klas (12.05 uur: leerjaar 1, 4 en 6 en om 12.30 uur: 
leerjaar 2,3 en 5) .  

 Iedereen brengt eigen drinkbus mee gevuld met water. ’s Middags mag dit een ander 
drankje zijn. Geen blikjes. Afval wordt terug mee naar huis genomen.  

 Kinderen die thuis gaan eten komen niet voor 13.00 uur terug naar de school (ingang 
Molenstraat). 

 Als kinderen ’s morgens met handschoenen binnenkomen, moeten ze de handen niet 
ontsmetten, maar houden ze de handschoenen aan tot in de klas. 

 Geen zwemmen. 

 Kinderen komen in sportieve kledij naar school op de dag dat ze turnen hebben (lj 1-
2-3 op maandag en vrijdag, leerjaar 4-5-6 op dinsdag en donderdag). 
 

 

Wat als je kind ziek is?  

 Zieke kinderen moeten thuisblijven. Breng de school hier telkens van op de hoogte. 

 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin 
corona? Neem zo snel mogelijk contact op met de school. 

 
 
Geniet van de vakantie. 
We zien iedereen heel graag gezond en wel terug op 16 november. 
 
Heb je vragen of wil je iets doorgeven, neem zeker contact op met de school (directie@sint-
luciaschool .be of 0468/484400) 
 
Met vriendelijke groeten 
Bie Fransen en heel het schoolteam  
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