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U merkte het misschien al bovenaan onze
nieuwsbrief, we mochten in 2022 de 30ste
jaargang van onze weekinfo aanvatten.
Wat ooit gestart werd door voormalig
directeur Roger als een papieren versie
die wekelijks geknipt en geplakt werd, is
door de jaren heen geëvolueerd naar de
versie die u nu leest.

De weekinfo is een schitterende traditie
die vele handen doorheen de jaren vorm
gegeven hebben en die tot op vandaag
bestaat. Het is de weerspiegeling van
onze schoolcultuur en we laten zo vaak
als mogelijk onze kinderen aan het woord. 

U kijkt misschien ook uit naar de
wekelijkse post in uw, intussen, mailbox.
We hopen nog vele jaren uw weekends af
te trappen met onze portie schoolnieuws.

Bedankt om de weekinfo te lezen! 

MAANDAG 24
JANUARI:
PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG!
= GEEN SCHOOL

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 terug te
bezorgen voor volgende woensdag 26/01. 
Alvast bedankt!

eentje uit de oude doos, de "week-info" van 13 januari 2006

30 JAAR WEEKINFO!

BRIEF INSCHRIJVEN BROER/ZUS
GEBOREN IN 2020

http://www.sintpaulus.com/


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

MAANDAG 24 JANUARI
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

-
DINSDAG 25 JANUARI

L4 MEDISCH ONDERZOEK
-

DONDERDAG 27 JANUARI
INFO- EN WENMOMENT NIEUWE

PEUTERS
-

 L1 MEDISCH ONDERZOEK
-

DINSDAG 1 FEBRUARI
BOSKLAS INFOAVOND

-
MAANDAG 7 FEBRUARI

TONEEL BAMBIRAPTOR 
L4 -  L5 -  L6

 
 
 

KALENDER
U kunt de meest actuele kalender
altijd op de website terugvinden.
dit zijn enkele belangrijke data
voor de komende weken:

MAANDAG 24
JANUARI:
PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG!
= GEEN SCHOOL

STEMLAB STEAM

Op 1 februari gaat de bosklasinfoavond door. Onder normale omstandigheden in de school om
20h. Zoniet, zal dit online gebeuren. Jullie krijgen belangrijke info omtrent het logement, hun goed
gevulde valies, … Tevens krijgen jullie deze avond ook nog een foldertje mee waarin alles staat wat
ze nodig hebben, om welk uur we vertrekken enz.
We hopen dat de bosklas kan plaatsvinden! 

Vorige vrijdag gingen de leerlingen van klas 6B naar de
KULAK op bezoek in het kader van hun project
"Collaborative problem solving met de EDUbox". Met dit
onderzoeksproject willen we de samenwerking van
leerlingen onderzoeken tijdens collaborative problem
solving (CPS) in de schoolcontext. Het doel is om een
beter zicht te krijgen op welke samenwerkingsprocessen
er spelen tijdens CPS, met behulp van multimodale
meettechnieken zoals audio, video, eye-tracking en
wearables (Empatica). Dit doen we samen met KU Leuven,
Uitgeverij Averbode en de VRT.  De vele snufjes en
technologische hoogstandjes konden op bijzonder veel
belangstelling rekenen! Meer info op de blogsite van L6. BOSKLASSEN

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/kalender/maand/2021-10/
https://sintpaulus.com/2022/01/20/stemlab-steam/

