
ONDERWIJSCHEQUES 

Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW Rijkevorsel) hecht veel belang aan de onderwijskansen van de  
Rijkevorselse kinderen. Ook dit jaar zullen ze onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel niet 
breed hebben. Zo kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de facturen van de lagere 
school. Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of 
een attest leefloon van het OCMW bezitten, ontvangen binnenkort automatisch deze onderwijscheques per 
post. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10 toegekend per kind. Hiermee kunnen de  
ouders de schoolrekeningen betalen.  
Wij als school werken actief mee aan het project. Indien u denkt recht te hebben op onderwijscheques en 
deze niet automatisch ontvangt, mag u deze steeds aanvragen bij de financiële dienst in het gemeentehuis, 
mits voorlegging van de nodige bewijsstukken: financien@rijkevorsel.be of 03 340 00 18. 

SCHOOLTOELAGE 

Vanaf volgend schooljaar vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelage. Ouders moeten die dan niet 
meer zelf aanvragen. De schooltoeslag wordt automatisch toegekend aan kinderen bekend binnen het  
Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem).  
Voor dit schooljaar 2018-2019 dient u de aanvraag nog wel zelf uit te voeren en dit vóór 1 juni 2019.  
De nodige papieren zijn te verkrijgen op het secretariaat. 
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NIEUWSBRIEF 

SCHOOLFOTO’S 

Ondertussen kreeg u de foto’s van uw kapoen(en) mee naar huis. Wanneer u nog bijbestellingen wenst voor 
de feestdagen, dan dient u deze bestelling uit te voeren en te betalen vóór 10/12/2018. De levering zal dan 
nog tijdig op de school toekomen.  

 

SPAGHETTIDAG 

Onze 24ste spaghettidag is ondertussen weeral voorbij. Een dag met veel mensen en veel ‘gezellige drukte’. 
Bij deze willen we alle sponsors en eters bedanken om onze school te steunen. Zeker ook een woordje van 
dank aan alle helpende handen om van deze dag weer een geslaagd evenement te maken! 

BREVETZWEMMEN 

Op zaterdag 5 januari 2019 houden ze in het zwembad van Beerse terug brevetzwemmen. Mocht u hiervoor 
interesse hebben, dan kan u een flyer afhalen op het secretariaat van de school.  

SCHOOLREKENING 
Tijdens de laatste schoolweek van dit trimester krijgt uw kind de schoolrekening mee naar 
huis. Mogen wij vragen om steeds de juiste gestructureerde mededeling te vermelden  
wanneer u de overschrijving uitvoert? Hartelijk dank hiervoor.  
Vanaf nu kan u ook gemakkelijk en snel betalen via de QR-code. 

mailto:financien@rijkevorsel.be


 
GVBS HET KOMPAS - Pastoor Lambrechtsstraat 3 - 2310 Rijkevorsel 

tel.: 03 312 37 33 - fax: 03 309 46 04  
directie@het-kompas.be - www.het-kompas.be 

 
Schoolbestuur: vzw OZCS Midden-Kempen - Oude Molenstraat 11 - 2390 Westmalle - Ondern.nr. 0865 396 287 

WARMATHON 

Op woensdag 19 december worden jullie allen uitgenodigd op onze warmathon t.v.v. CKG Lentekind. Van 
16.30 u. tot 20.00 u. kan u deelnemen aan een hindernissenloop in de school en omgeving. Op de speelplaats 
staan verschillende standjes waar u zich tot 21.00 u. kan laten verwennen met een hapje en een drankje.   

WISTEN JULLIE DAT … 

- er in de loop van deze weken nog oudercontacten zijn in de kleuterschool  
- op woensdag 19 december er een drempelmoment is voor de nieuwe kleuters 
- we op woensdag 19 december met de school een warmathon lopen voor het goede doel en dat we hopen 
op een grote opkomst van kinderen en hun familie 
- onze kinderen van het 3de en 4de leerjaar naar de musical ‘Scrooge’ gaan kijken  
- we vanaf maandag 24 december t.e.m. zondag 6 januari kerstvakantie hebben 

SINT IN DE SCHOOL 

Op dinsdag 4 december verwelkomen we de Sint samen met enkele van zijn trouwe  
helpers in onze school. Benieuwd wat de zwarte Pieten nu weer allemaal 
uitgespookt hebben!  
Woensdagavond 5 december mogen de verschillende klassen hun schoentje zetten en 
wie weet wat hij dan allemaal brengt voor al onze brave kindjes. 

FAMILIENIEUWS 

In de maand november werd het gezinnetje van juf Sofie (2B) uitgebreid met een dochtertje Lisse.  
Onze hartelijke gelukwensen. 
Droevig nieuws was er door het overlijden van de overgrootmoeder van Nore (K5) en Liene (K2) Van Loon. 
Wij bieden langs deze weg onze Christelijke deelneming aan. 

VERKEER 

Onze school heeft een zilveren medaille ‘Verkeer op School’ gewonnen.  
Afgelopen schooljaar hebben we samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) gewerkt aan verkeer 
op school, en daar worden we voor beloond! 

FIJNE FEESTDAGEN 

In de klassen is het nog een drukke periode met toetsen, 
nieuwjaarsbrieven, … 
Maar daarnaast willen we voldoende tijd maken en stilstaan 
bij het feest van Kerstmis en de voorbereiding van dit feest  
tijdens de advent. 
Er wordt aandacht geschonken aan het ‘samen vieren’ en we 
brengen het ‘warme en gezellige’ karakter van Kerstmis in  
alle klassen.  
Langs deze weg willen we dan ook aan alle kinderen en hun 
families ‘fijne feestdagen’ toewensen! 


