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DONDERDAG 2 DECEMBER
SINTBEZOEK OP SCHOOL

-
MAANDAG 6 DECEMBER

SINTONTBIJT OP SCHOOL
-

DINSDAG 14 DECEMBER
OUDERCONTACT K3

-
WOENSDAG 22 DECEMBER

AFHALING OMNIA PRODUCTEN
-

WOENSDAG 22 DECEMBER
DONDERDAG 23 DECEMBER

OUDERCONTACT LAGER
-

VRIJDAG 24 DECEMBER
SCHOOL STOPT OM 12U

 

KALENDER
U kunt de meest actuele
kalender altijd op de website
terugvinden. Dit zijn enkele
belangrijke data voor december:

ONLINE LESSEN

SCHAKEN IN HET ZESDE
De leerlingen van het zesde leerjaar zijn aan het schaken
geslagen. Omdat het spel bijdraagt aan het wiskundig inzicht
en het logisch denken wordt het regelmatig in het
lesprogramma ingezet. De leerlingen krijgen de beginselen
van het spel mee en binnenkort start het schaaktornooitje.
Benieuwd wie een gooi zal doen naar de titel van
Grootmeester van het zesde!

Wanneer uw kind van thuis uit de lessen volgt, heeft dit best
wat voeten in de aarde om dit geregeld te krijgen. Ook voor de
klasleerkracht vraagt dit heel wat organisatie en we zijn dan
ook dankbaar voor uw geduld en medewerking. 

Om alles nog iets makkelijker te maken staat er sinds deze
week een permanente link op de website naar de online les
van elke klas. U surft naar sintpaulus.com/online-lessen/ en
komt zo op de online les van de klas die u aanklikt. 

Turn- en zwemlessen gebeuren vooralsnog niet online. Ga in
overleg met de klasleerkracht bij eventuele problemen. U mag
ook altijd meester Johan of meester Cedric aanspreken. 

https://sintpaulus.com/kalender/maand/2021-10/
https://sintpaulus.com/online-lessen/


welkom in de
Paulusfamilie!

Ariana, zusje van Sofya 
uit L5B. Proficiat!!!

 

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Naschoolse sport: Dansnamiddag

Naschoolse sport: Swimmathon
Naschoolse  sport: Unihockey 

Door de ernst van de corona-
epidemie werd in samenspraak met
de preventie-adviseur beslist om
bepaalde activiteiten af te gelasten.

Werden reeds uitgesteld: 

De meest actuele info kunt u steeds
op onze website terugvinden. 

In het tweede leerjaar was men
afgelopen week druk bezig met het
maken van schouwen. Benieuwd wat
daar uit zal komen! 

UITGESTELDAFSCHEID VAN JULIEN
SEGERS
Onlangs moesten we afscheid nemen van Julien
Segers. Julien is een monument van de Sint-
Paulusschool en was jarenlang onmisbaar voor de
dagelijkse schoolwerking.  Zo was Julien gedurende
30 (!) jaar verkeersbrigadier en stond hij aan de wieg
van de vriendenkring en de ouderraad. Daarnaast gaf
hij ook regelmatig turn- en zwemlessen en met zijn
kompanen Jean en Kris slaagde hij erin om tijdens
een zomervakantie in twee maanden de klaslokalen
van L1A en L1B te bouwen. 

Mensen zoals Julien zijn zeldzaam en we hebben het
geluk gehad om iemand zoals hij bij ons gehad te
hebben. Bedankt voor alles Julien, we zullen nog vaak
aan jou denken! Stephan van de vriendenkring sprak
op de uitvaart de volgende mooie woorden:

"Julien: in dit afscheid schieten woorden te kort om
jou te bedanken voor uw liefde voor deze school.
Maar wij danken je niet alleen voor ‘wat je gedaan
hebt voor de school’ maar vooral voor wie je ‘was
voor de school.’ Onvergetelijk. Met jou verdwijnt een
monument van de school. Jouw school."

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

