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Onze leerlingen van het zesde leerjaar
beleefden een fantastische tijd in Filot. 
De 10-daagse bosklas was weeral een groot
succes en leverde leuke verhalen en anekdotes
op. Na een pittige terugreis konden de mama's
en papa's hun lievelingen terug in de armen
sluiten. 

Havana Rooseleer
De Thomasavond was opnieuw hilarisch.

Vanmorgen was het prachtig weer. 

Ideaal voor een dagtocht natuurlijk. 

We wandelden eerst een stuk door het open

veld en daarna door een prachtig

sprookjesbos. ’s Middags aten we tussen de

graven aan een oud kerkje. Dat was wel wat

eng. 

Na de wandeling was er vrije tijd en straks

wordt de finale van vier-op-een-rij

gespeeld.

Via uw ziekenfonds kunt u een aanvraag doen
om een tegemoetkoming te krijgen voor
meerdaagse uitstappen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de bosklas, de
plattelandsklas maar ook al voor de
tweedaagse van de derde kleuterklas. Dit is
zeker de moeite om aan te vragen. Dit doet u
via uw ziekenfonds.

Dankzij de opbrengsten van de 
Omnia verkoopactie in het najaar 
kunnen we de deelnamekosten lager houden
voor onze meerdaagse uitstappen. Bedankt
voor alle steun! 

TERUGBETALING MEERDAAGSE
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Nog zo'n klassieker uit het Sint-Paulusprogramma is de
jaarlijkse modeshow van het zesde leerjaar. 
Die kon in november niet doorgaan maar volgende week
vrijdag is het toch zover! 

De leerlingen tonen hun creaties die ze maakten met
recuperatiematerialen waar ze bloed, zweet en tranen in
staken. Ouders zijn welkom om hun creatievelingen te
komen bewonderen! 

Ook in het  vijfde leerjaar stijgt stilaan de spanning. 
Nog 10 keer slapen en ze vertrekken op
plattelandsklassen naar Sint-Jan-in-Eremo in het
Meetjesland. 

De voorbereidingen in de klas zijn al van start
gegaan, de eerste valiezen worden al gepakt voor
een superfijne week. Bezoekjes aan
landbouwbedrijven worden afgewisseld met tal van
sportactiviteiten zoals MTB, kanoën, arrow battle en
paardrijden. 

maandag dinsdag

Volgende week doen we met de
school mee aan de nationale
Kangoeroewedstrijd. Leerlingen
die sterk zijn in puzzelen, logisch
denken en probleemoplossend
denken nemen deel aan deze
wedstrijd. Die wordt op school
georganiseerd. 

Er vallen leuke prijzen te winnen!
Meer info op
www.kangoeroe.org
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https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/
https://www.esthio.be/menu/scholen

