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De FluoPrins en FluoPrinses, FluoKing en
FluoQueen zijn gekozen! 

Lore uit K2/3A en Tristan K2/3D werden
de Prinses en Prins. Maxime uit L2B en
Marie uit L6B werden King en Queen. 
Proficiat!

Het was een fantastische dag door jullie
kleurrijk enthousiasme! Bedankt iedereen
voor jullie inzet!

Met de fluodag willen we iedereen
stimuleren om zo zichtbaar mogelijk
door het verkeer te bewegen. Elke
leerling heeft een fluojas van de school.
We vragen dan ook om deze elke dag
aan te doen om naar school te
stappen/fietsen/steppen/... 
Zichtbaar zijn in het verkeer verlaagt
de kans op ongevallen drastisch! 

MAANDAG 18 OKTOBER:
LOKALE VRIJE DAG
= GEEN SCHOOL

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 22 oktober wordt over heel Vlaanderen ‘Dag van de
Jeugdbeweging’ georganiseerd. 
Week na week zetten meer dan 40 000 jonge leidsters en leiders
in het hele land zich in om een boeiend aanbod te voorzien voor
250 000 kinderen en jongeren. Reden genoeg om al deze
enthousiaste jongeren eens positief in de kijker te zetten!
De kinderen tonen die dag waar ze voor staan en mogen in hun
uniform naar school komen. 

welkom in de
Paulusfamilie!

Amina, zusje van Anis uit de
Walvissenklas.

 



LOKALE VRIJE
DAG

= GEEN SCHOOL

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

EERSTE LEERJAAR NAAR HET BOS
Op maandag trokken de bengels van het eerste
leerjaar de stapschoenen en laarzen aan om op
avontuur te gaan naar het Kemmelbergbos in het
Heuvelland. De kinderen waren moe maar voldaan na
een ontdekkingstocht van meer dan 8 kilometer door
het bos. Ze ontdekten zelfs een kasteel! Sterke
prestatie van de stoere jongens en meisjes van L1!

De leerlingen van het eerste tot het zesde
leerjaar namen deel aan de veldcross in
Wevelgem.
Heel wat kinderen zakten naar de cross af
en boekten grote successen.
Deelnemen was opnieuw superbelangrijk
maar onze lopertjes hebben opnieuw
enkele knappe resultaten gerealiseerd. 
Bedankt aan alle kinderen en ouders voor
jullie deelname en steun!
De volledige uitslag kunt u vinden via deze
link.

VELDLOOPFUN
VELDCROSS IN WEVELGEM

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://www.moev.be/images/schoolsport/activiteiten/west-vlaanderen/alle/loopcriterium/Lc_Zuid/cross_Wevelgem/uitslagen/rptresultaten-basis_a2.pdf

