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BIJ DE TANDARTS

Vorige week mochten we op bezoek bij de mama en
papa van Oli. Joepie! Met z'n allen naar tandartspraktijk
Dente. De kleuters vonden het allemaal spannend. Ze
stonden dinsdag te popelen om te vertrekken. We gingen
te voet en Oli wees de weg naar zijn huis. Wat een leuk
avontuur!

Het bezoek was de max! We mochten allemaal eens op
de stoel liggen, de tandarts keek in ons mondje, de
tanden poetsen van de krokodil kunnen we ook als de
beste en op het einde kregen we zelf 
nog een zakje cadeau met allemaal
leuke dingen! 

Heel erg bedankt voor het fantastische
bezoekje Carlos en Charlotte!

De kleuters hebben echt genoten!

K2/3 BEZOEKT DE TANDARTSPRAKTIJK
PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG
Op woensdag 23 maart is er
pedagogische studiedag op
school. De kinderen hoeven dus
niet naar school te komen. 

SPRINGKASTEEL
De vriendenkring verhuurt haar
springkasteel aan Paulusouders
voor 100 euro. 

Wenst u het te gebruiken, stuur
dan een mailtje naar
stephan.vandemaele@skynet.be.
Hij levert en haalt het kasteel op.
De opbrengst gaat naar de
bosklassen. 

mailto:stephan.vandemaele@skynet.be


BASKETBAL KORTRIJK
SPURS

RELAX IN DE PEUTERKLAS
De peutertjes uit de Tuintjesklas van juf Ilse en de Leeuwtjesklas van juf Emma gingen deze
week superzen naar de klas. Ze leerden immers relaxeren via verschillende manieren. 
De juffen en de kinderen werden er helemaal rustig van. 

SOBER MAAL

VLAG VOOR VREDE

Op vrijdag 1 april is er sober maal op
school. De opbrengst van het sober
maal wordt geschonken aan de
school in Pepinster die we met de
scholengroep ondersteunen na de
overstromingen van vorige zomer. 

Ketnet roept met de actie
#vlaggenvoorvrede de kinderen op
om een vlag te maken voor vrede.
Kinderen kunnen een kleurrijke
tekening op een wit papier of een wit
laken - de kleur van hoop - maken en
insturen naar Ketnet.be en de Ketnet-
app, ophangen of delen op sociale
media. Op die manier kunnen ze ook
op hun manier hun hoop op vrede
kenbaar maken. 

Komende zondag spelen de basketheren van Kortrijk
Spurs om 14.30u tegen Gent.

Een ideaal moment om ook kinderen te laten proeven
van deze spectaculaire sport. 
Daarom nodigt de club ons uit om deze match gratis bij
te wonen in een van de mooiste basketbalzalen van
België: de Lange Munte. 

Er werden al tickets uitgedeeld maar u kunt op vrijdag
via het secretariaat nog extra gratis tickets krijgen voor
deze wedstrijd. Elk ticket is bovendien goed voor een
lekkere versgebakken wafel voor of na de match of
tijdens de rust. 
Volwassenen betalen een kaartje maar krijgen in ruil
een jeton voor een gratis drankje en worden
uitgenodigd voor een Happy Hour (1+1) tussen 13 en
14u.! 

maandag dinsdag
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GRATIS TICKETS VOOR KINDEREN

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

