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CORONA

Vanaf zaterdag 19 februari schakelt het
onderwijs over naar code oranje. De
mondmaskerplicht voor kinderen in de lagere
school vervalt. Uitstappen kunnen weer
doorgaan en ook activiteiten zoals school-
feesten, infoavonden mogen weer volgens de
regels die gelden in de samenleving. 

Onderwijspersoneel en bezoekers aan de school
zoals ouders hebben wel nog steeds
mondmaskerplicht. 

Mogen we vragen om zieke of besmette kinderen
thuis te laten? Geef aub de school hiervan een
seintje.

Bedankt! 

UPDATE ONDERWIJS

BOSKLAS VERTROKKEN
GROOT UITZWAAIMOMENT
Afgelopen woensdag vertrokken de leerlingen van het
zesde leerjaar op bosklas. Ze zijn goed aangekomen en
de eerste reacties zijn veelbelovend! 
Burgemeester Ruth Vandenberghe kwam samen met
vele ouders de kinderen uitwuiven. Een traantje links en
rechts en een stevige knuffel, zorgden voor een warm
afscheid en een goede start voor dit heerlijke avontuur.

"Vanmorgen was ik superblij. Eindelijk bosklas! Op

de bus was er al heel veel sfeer. Iedereen was echt

dolblij, zeker toen we het kasteel voor het eerst

zagen. Het was al meteen lekker eten. Straks doen

we nog een wandeling en daarna slapen we hier

voor de eerste keer."

Laure Willems

Volg de bosklas op de bosklasblog!
 

http://www.sintpaulus.com/
https://sintpaulus.com/blog-masonry/bosklas/


Dat er in het vierde leerjaar veel liefde rondzweeft, wisten we
al. Hun valentijnsgedichtjes zorgden voor zeemzoete, warme
momenten die de dikke truien van dikketruiendag overbodig
maakten. 

Op maandag 14 en dinsdag 15 februari
trokken enkele leerkrachten van Sint-
Paulus dankzij Erasmus+ de landsgrens
over om in Bergen op Zoom en Nijmegen
enkele inspirerende schoolprojecten rond
het vergroenen en leerkrachtig inrichten
van schoolpleinen te bezoeken.

Lees het verslag op de website van
Klimaatspeelplaats.
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EEL LIEFDE EN GELUK

CHT EEN GOEDE VRIENDINCHT EEN GOEDE VRIENDIN

ODE EN ROZE HARTJES ENKEL VOOR JOU

OOIT BEN JIJ SAAI

K VIND JE ZO LIEF

K HOU VAN JOU

ANK JE DAT JIJ ER BENT VOOR MIJ

OOIT VERVEEL IK ME MET JOU

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag

Ella Blindeman

vrijdag

VALENTIJNSPOËZIE

NEDERLANDSE
SCHOOLPLEINEN

https://klimaatspeelplaats.be/2022/02/16/bezoek-aan-nederlandse-schoolpleinen/
https://www.esthio.be/menu/scholen





