
Nieuwsbrief maart 

De paasvakantie staat voor deur.  Veel tijd om te 

spelen, te genieten en uit te rusten. 

De maand maart had weer heel wat in petto voor ons. 

 

Algemeen:  

* Halfvasten was weer een topdag. Dankjewel aan de ouderraad voor de 

zeer vele, lekkere wafels. 

 

* Het verkeerspark is verdwenen, maar we blijven inzetten op 

verkeerseducatie. In  mei werken we samen met Bruneel – Cox en leren de 

kinderen over de gevaren van een dode hoek. 

 

* Na de paasvakantie zal het vijfde en zesde leerjaar gaan zwemmen. 

 

* Ons huisje werd geopend op de speelplaats. Voortaan speken we over ons 

chillie willie wonderhutje. Deze week mogen de kinderen allemaal eens 

kennismaken met het hutje. Na de vakantie wordt het ingezet voor die 

kinderen die rust nodig hebben. Bedankt om zo massaal te stemmen. 

 

* Deze periode werd er hard gewerkt rond de studiekeuze van onze 

zesdeklassers. De oudercontacten zijn voorbij zodat bijna iedereen keuzes 

begint te maken waar ze volgend jaar op 1 september zullen starten. 

 

* Ondanks corona proberen we het klasgebeuren ook tot bij jullie te brengen. 

Hopelijk heb je genoten van het filmpje van DIZEL en heb je vooral kunnen 

zien dat onze kinderen goed zelfstandig werken. 

 

* Waarom hangen al die affiches met hoofden van onze leerkrachten toch 

op school? Het blijft voor velen nog een raadsel. 

 

* De oudste kleuters brengen de laatste maanden door in de kleuterschool. 

Morgen komen ze al eens langs. Donderdag 21 april staat helemaal in het 

teken van de kleuters. In de voormiddag komen zij op bezoek en ’s avonds is 

het de beurt aan de ouders. Onze infoavond hebben we in een nieuw jasje 

gestoken en bestaat uit een informatieve wandeling doorheen de school. 

 

* De inschrijvingsperiode van de 

voorrangsgroepen is achter de rug. Op 

zaterdag 23 april schrijven we de nieuwe 

kinderen in tussen 8 en 12 uur. 

 

Volg zeker de activiteiten op onze 

website (www.sint-luciaschool.be)  

of op onze facebookpagina Sint-

Luciaschool/Rijkevorsel. 

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

