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WEEKINFO
WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

OP DE KALENDER

AFSCHEID VAN EEN
MONUMENT

NIEUWE
WEBSITE

PENSIOENVIERING MEESTER JAN

De website van Sint-Paulus
steekt in een nieuw kleedje.
U vindt er reeds de kalender
voor volgend schooljaar en
de schoolbenodigdheden
voor de nieuwe klas.
Neem gerust een kijkje via
www.st-paulus.be
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Meester Jan is een begrip op Sint-Paulus.
Liefde voor het vak, humor en lesgeven met passie
waren vele jaren de sleutels tot succes voor vele
kinderen die in zijn klas passeerden. Het is
onmogelijk om alle anekdotes, filmpjes en foto's
op te lijsten die hem typeren.
Afgelopen donderdag vierden de collega's,
vrienden en familie van meester Jan zijn afscheid
van Sint-Paulus. Het was een avond vol muziek,
beeld en genieten.
Meer foto's kunt u vinden via de site.

KALENDER

AFSCHEID VAN HET ZESDE
Afgelopen dinsdag vond het afscheidsfeest van het
zesde leerjaar plaats.
De bosklasfilm werd getoond en we stonden stil bij de
bijzondere momenten die de leerlingen in hun
Pauluscarrière beleefden.
We wensen alle kinderen heel veel succes in alles wat
ze doen en ondernemen.
Eens Paulusser, altijd Paulusser!

VERLOREN
VOORWERPEN
Oskar Buysens zoekt zijn Adidas schoenen maat
28. Hij ging huiswaarts met schoentjes maat 30
uit de klas van juf Sabine.
Op school liggen nog heel wat gevonden
voorwerpen
De school is nog open tot en met
woensdagmiddag. Wie wil komen kijken, kan dat
doen.

ZATERDAG 10 JULI
KINDERDORP
@GROENINGEKOUTER
OPBRENGST BAR TVV SCHOOL
DANKZIJ VRIENDENKRING
MAANDAG 30 AUGUSTUS
OPEN KLASDAG
MAANDAG 27 SEPTEMBER
MAANDAG 24 JANUARI 2022
WOENSDAG 23 MAART 2022
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
MAANDAG 18 OKTOBER
VRIJDAG 12 NOVEMBER
LOKALE VRIJE DAG

Bak je
mee?

welkom in de
Paulusfamilie!
Andreas, broertje van Enora
Vandermersch uit peuter B.
Alexa en Ayra, zusjes van
Enora Dewyn uit peuter B.
Arthur, zoontje van meester
Pieter-Jan en kleinzoon van
directeur Pascal.

