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In de agenda van je zoon of dochter
zijn er vier afwezigheidsbriefjes geniet
die je kan gebruiken in geval van
ziekte. De afwezigheid mag niet meer
dan 3 opeenvolgende kalenderdagen
bedragen. Is je kind ziek op vrijdag en
nog niet terug op maandag, dan is
een doktersbriefje vereist. Het gaat
hier dan immers om 4 dagen
afwezigheid.

Het ingevulde briefje wordt in de klas
aan de juf of meester afgegeven na
de afwezigheid.

Zijn al deze briefjes opgebruikt, dan is
een doktersattest steeds verplicht.

Dank voor jullie medewerking.

We vinden het heel belangrijk om de evolutie van uw kind
regelmatig te bespreken met u. Daarom geven we u alvast enkele
data door van oudercontacten in het eerste trimester.

oudercontact lager -> woensdag 27/10 en donderdag 28/10
oudercontact peuter -> dinsdag 16 november
oudercontact K1 -> maandag 15 en dinsdag 16 november
oudercontact K2 -> dinsdag 16 november
oudercontact K3 -> dinsdag 14 december

Meer info volgt nog.

We zagen afgelopen woensdag, op de dag van de sportclub, heel
wat Paulussers in sportuitrusting in de klas en op de speelplaats.
Het doet ons plezier om zoveel sportieve kinderen te zien die met
goesting en enthousiasme hun sport promoten in de klas. Goed
bezig allemaal! En ja, ook meester Joeri was in vol ornaat :)!

AFWEZIG OP
SCHOOL?

DAG VAN DE SPORTCLUB

OUDERCONTACTEN



Beste ouders & grootouders,

Zoals jullie weten, geven wij op Sint-Paulus veel aandacht aan
het plezier van lezen en vertellen. Daarom nemen we ook dit
jaar opnieuw deel aan de voorleesmaand. Vanaf 10 november
nodigen we vier woensdagvoormiddagen op een rij ouders en
grootouders uit om te komen voorlezen op school. Leest u
graag mee voor? Vul dan op deze link uw naam in op één of
meerdere tijdstippen. Elk leesmoment duurt 10 minuutjes.

Met dit initiatief mikken we op onze peuters,
kleuters en leerlingen van het eerste
leerjaar. Dit jaar lezen we rond het thema
“Beroepen: worden wat je wil!”. Kinderboeken
zijn een onuitputtelijke bron om over
beroepen na te denken of te fantaseren. 

We vragen u om één of meerdere boekjes
uit te kiezen aangepast aan de
leeftijdsgroep(en) waarvoor u leest. Vertelt u
graag iets over uw eigen beroep? Kies dan
een boekje waar uw beroep in voorkomt en
neem gerust een voorwerp mee dat uw
beroep typeert. Dat zullen de kinderen
geweldig vinden! 

Inspiratie nodig om boekjes te vinden of
praktische vragen? Contacteer gerust Elena
op elenadikomitis@gmail.com. 

Tot ziens in de voorleesmaand!
Met warme groeten van het oudercomité.

ZONDAG 3 OKTOBER
EERSTE COMMUNIE

-
DINSDAG 5 OKTOBER

K2/3 UITSTAP KLUISBOS
-

MAANDAG 11 OKTOBER
L1 OP UITSTAP NAAR HET BOS

FLUODAG OP SCHOOL
-

ZONDAG 17 OKTOBER
MOSSELFEEST

SCHRIJF JE HIER IN
 
 

KALENDER

EERSTE 
COMMUNIE

VOORLEESMAAND

U kunt de meest actuele kalender
altijd op de website terugvinden.
dit zijn enkele belangrijke data
voor oktober:

Komende zondag doen heel wat
kinderen hun eerste communie. 
De plechtigheid gaat door in de
Sint-Maartenskerk en start om
10u30. 

We wensen alle kinderen en hun
families een heerlijke dag! Alvast
gefeliciteerd!

Welkom in de
Paulusfamilie!

 
Aicha Adoyi uit de 3de

kleuterklas C kreeg er een zusje
bij: Hakima. Proficiat aan de

fiere ouders en zus!
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fu-CMYCCyHwdykp7opgjJ3qRsU1BMbguY_i84YVPre8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fu-CMYCCyHwdykp7opgjJ3qRsU1BMbguY_i84YVPre8/edit#gid=0
mailto:elenadikomitis@gmail.com
https://sintpaulus.com/kalender/mosselfestijn/
https://sintpaulus.com/kalender/maand/2021-10/


Wat een geweldige lopers hebben wij toch op
Sint-Paulus. Onze dames én heren holden heel
wat medailles én bekers bij elkaar. Alle uitslagen
en info kunt u terugvinden op de Sportblog op
de site. 

VELDLOOP LANGE
MUNTE

Mondmaskerplicht vervalt
Het onderwijs in Vlaanderen volgt de regels wat de mondmaskerplicht betreft, die vanaf 1 oktober in de
brede maatschappij gelden. De mondmaskerplicht vervalt dus, ook voor de volwassenen die de kinderen
brengen en/of ophalen op onze school. Het staat natuurlijk iedereen vrij het masker toch te dragen. Het
blijft ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

Quarantainemaatregelen
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas wordt de volledige groep
beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. 
Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine en terug
naar school komen.

Ophalen kleuters
Vanaf maandag kan je tot 16:00 jouw kleuter afhalen aan de klas. Daarna gaan ze onder begeleiding
buiten spelen aan de kant van de zandbak. Na 16:00 kan je daar jouw kleuter ophalen (als het regent in
de opvangklas). De betalende opvang begint om 16:15.

VERSOEPELINGEN EN AANPASSINGEN CORONAMAATREGELEN

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

https://sintpaulus.com/blog-masonry/sportblog/
https://www.esthio.be/menu/scholen



