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Afgelopen zondag, 17 oktober, vond het
mosselfeest plaats op de school. Onder
een stralend zonnetje daagden meer dan
600 mensen op om te genieten van
heerlijke mosseltjes met friet. De
schmink- en circusstand was een groot
succes en de sfeer zat goed. Bedankt
aan iedereen die dit mee hielp mogelijk
maken en vooral bedankt aan U om erbij
te zijn! De foto's kunt u via deze link
bekijken. 

MOSSELFEEST
ZONNIGE EDITIE

Beste ouders,
 
Volgende week woensdag en donderdag gaan de
oudercontacten door voor het lager. 
Via deze link kunnen jullie een afspraak maken.               
De oudercontacten kunnen weer fysiek doorgaan in de
klas van jouw kind. Heb je nog vragen, aarzel niet om
contact op te nemen met de leerkracht van jouw kind.

Meer info op de schoolsite. 
 

OUDERCONTACT LAGER
SCHRIJF JE IN

Op woensdag 24 november gaat het
hockeytornooi door  voor de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar. Dit gaat
door in 3 Hofsteden Kortrijk. Graag
inschrijven hiervoor tegen vrijdag 29/10.
We maken een jongens- en meisjesploeg
dus iedereen is welkom. 

Meer info en inschrijven op de schoolsite. 
 

vrijdag 29/10 mag
iedereen zijn of haar 
 engste Halloweenpak

aantrekken!
Verkleedfeest op school!

HOCKEYTORNOOI L5/L6
SCHRIJF JE IN

https://sintpaulus.com/2021/10/18/mosselfeest-in-het-zonnetje/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0rsYrJ7Sjh4rO8b_zzNz8tbjN46mCd05bvm4zgQdxLv5Ww/viewform
https://sintpaulus.com/2021/10/20/oudercontact-lager/
https://sintpaulus.com/kalender/unihockeytornooi-l5-en-l6-3-hofsteden-kortrijk/


maandag dinsdag

WEEKMENU
donderdag vrijdag

K2/3 NAAR HET BOS
Joepie! Onze uitstap naar het bos was een groot
succes! We raapten paddenstoelen, kastanjes,
nootjes en bolsters en verzamelden deze schatten in
onze meegebrachte zakken. Grote takken sleepten
we van de ene kant naar de andere kant van het bos.
Zwaar werk, maar heel leuk. We stonden boven op
een grote brug. En weet je, we vonden een groot
indianenkamp. Na onze picknick speelden we met z'n
allen samen op het speelplein en deden een grote
wandeling. Wel lastig, zo op en neer door het bos.
Maar we deden het supergoed, zeiden de juffen! 
En in de bus … vielen we bijna allemaal in slaap. 
Wat een topdag!

Volgende week vrijdag start onze Omnia verkoopactie van het vijfde leerjaar. 
De leerlingen leren hoe een mini-onderneming werkt en hebben al volop nagedacht over de
producten en promotiecampagne. Met de opbrengst van de actie helpen we de factuur van onze
schooluitstappen voor alle leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar te verlagen. 

U zult de komende week onze affiches, die door de leerlingen werden gemaakt, zien verschijnen op
school en u krijgt  ook een gloednieuwe brochure met besteloverzicht met al onze producten in
handen. Dit jaar zitten er enkele leuke verrassingen in de Omnia-actie. 
U zult alles via onze schoolsite kunnen bestellen en aankopen. Bedankt om dit project te steunen! 

OMNIA VERKOOP
VAN VRIJDAG 29/10 TOT ZONDAG 14/11

https://www.esthio.be/menu/scholen



