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Afgelopen dinsdag werden de juffen, meesters
en alle medewerkers van de  school op een
heerlijke manier in de superheldencape
gehesen door de mama's en papa's van het
oudercomité. 

Bedankt voor alle blijken van waardering en
het dagelijkse vertrouwen dat u in ons stelt. 
Het deed ons enorm veel plezier! 

Wilt u de leerkrachten van uw kinderen in hun
dagelijkse plunje zien, dan kunt u alle foto's
bekijken via volgende link. 

Onze Polenreizigers uit het zesde leerjaar
zijn heelhuids teruggekeerd uit het verre
Polen. Een valies vol mooie en sterke
verhalen brachten ze mee naar de klas. Lees
er alles over op de blog van het project. 

Enkele reacties van onze reizigers:

Dante: Ik vond Polen heel leuk omdat er
mooie natuur was en we hebben veel
gedaan zoals koolmijnen bezoeken.

Pauline: Polen was een van de leukste,
verrassendste, beste en fantastische 
weken van mijn leven!

Xander: Het was mijn verste reis ooit. 
Er waren overal mooie gebouwen en veel
winkeltjes. Het was een leuk avontuur!

DAG VAN DE LEERKRACHT

TERUG UIT POLEN

U maakt het ons extra makkelijk om een
verloren trui of jas terug te bezorgen bij de
kinderen door de (familie)naam in de kledij te
zetten. Dit is tijdens de koudere en nattere
maanden bijzonder handig in jassen, mutsen
en sjaals. Op die manier vermijden we ook
misverstanden en conflicten. Alvast bedankt!
Verloren voorwerpen kunt u terugvinden in de
hal aan de turnzaal of bij het secretariaat. 

NAAM IN KLEDIJ

NAAM

https://sintpaulus.com/2021/10/07/dag-van-de-leerkracht/
http://steamwithsteam.eu/index.php/visit-polen


Schrijf je nog in voor
het mosselfeest via

deze link.  
 

Dit kan nog tot 
 volgende woensdag

13/10.

Het voorbije jaar deden we met de school
mee aan de actie 'Curieuzeneuzen in de
tuin'. Zo hadden we in de schoolmoestuin
een bodemantenne staan die droogte en/of
vochtigheid kon meten. We koppelden dit
alles via een interessant online dashboard
terug naar onze leerlingen in de klas. Op die
manier kwamen activiteiten rond STEAM de
klas binnen. Een klein statistiekje: afgelopen
zomer viel er in totaal 918 liter water per
vierkante meter op onze speelplaats. Best
wel veel water dus. 

Wist u trouwens dat we ook een weerstation
op de speelplaats hebben waarbij u up to
date weerinfo krijgt via deze link? 

CURIEUZENEUZEN

Om het drukke stepverkeer op de speelplaats in goede en
veilige banen te leiden, mogen kinderen enkel nog steppen
tijdens de korte speeltijden. 
We vragen ook aan de kinderen tot het derde leerjaar, die
met de rij meegaan, om dit niet per step te doen. 
Dit vragen we om de veiligheid van de kinderen te
garanderen. Space scooters en elektrische steps zijn niet
toegestaan op de speelplaats.

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Ik mocht voor de eerste keer een hostie
proeven. (Louise)
Het was heel leuk dat we in de kerk liedjes
mochten zingen. (Alyssa)
Er werd een toneeltje gespeeld in de kerk.
(Ruth)
Het was plezant omdat iedereen een versje
mocht zingen. (Lot)
We mochten een schaal naar voor brengen.
(Vic)
De bloemen mochten we aan papa en mama
geven. (Arthur)

Foto's staan op de klasblog.

Afgelopen zondag deed een groep kinderen
van het tweede leerjaar hun eerste communie.
Het was een fijne dag met leuke reacties:

EERSTE COMMUNIE

STEPNIEUWS

https://tansens.be/mosselfeest/
https://curieuzeneuzen.be/waar-we-meten/tuin/
https://klimaatspeelplaats.com/weerstation-paulus/
https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/2021/10/08/proficiat-met-de-eerste-communie/

