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TOMMIE EN DE
TORENHOGE BOTERHAM
Gelukkig is er ook nog tijd voor heerlijke
klasprojecten en -thema's. De vriendjes van de
kleuterklas doken in het thema "Tommie en de
torenhoge boterham" en gingen zowel binnen als
buiten aan de slag rond voedsel en gezonde
voeding. Er werd brood gebakken, fruitbrochettes
bestaande uit allerlei samenstellingen zagen het
licht en de voedingspiramide werd op een speelse
manier aangebracht. 

U ontving een brief met vraag naar inschrijving
broers/zussen geboren in 2020.

Ook al bent u niet in deze situatie, vragen wij om de
brief toch in te vullen, te ondertekenen en zo snel als
mogelijk terug te bezorgen via de klasleerkracht. 

De brief niet ontvangen? Download hem hier.

BRIEF INSCHRIJVEN BROER/ZUS
GEBOREN IN 2020

http://www.sintpaulus.com/
https://sintpaulus.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-inschrijving-broers-en-zussen-.docx


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

PLANTSOON

VOGELTELWEEK

De 31  bomen op onze klimaatspeelplaats krijgen
dankzij Plantsoon allemaal een unieke qr-code. 
Door de qr-code te scannen die aan de bomen hangt,
krijg je meer info over de boomsoort, kan je foto's
toevoegen en zo de evolutie van elke boom mee
opvolgen. Lees er alles over op de site!

Op die manier kunnen onze leerlingen de groei van
de bomen mee in kaart brengen en leren ze meer
over de biodiversiteit in hun omgeving. Scan gerust
zelf eens een code om te zien hoe het werkt. 

Dat de leerlingen van het vijfde
uitstekende kippenverzorgers zijn, wisten
we al. Maar dat ze stilaan ook getrainde
vogelspotters zijn, kwam deze week goed
van pas! De kinderen deden mee aan de
vogeltelweek van Natuurpunt en konden
zo in kaart brengen welke vogels bij ons
naar school komen. 

Directeur Roger die in 1992 de weekinfo
startte bezorgde ons het allereerste
exemplaar van 3 september 1992. We
voegen de eerste de edite uit nostalgie
graag toe bij deze weekinfo! Bedankt
Roger!
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https://www.esthio.be/menu/scholen
https://plantsoon.com/
https://sintpaulus.com/2022/01/28/bomen-scannen-met-plantsoon/





