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KALENDER

MAANDAG 2 MEI 
SCHOOLREIS

K1,  K2/3
-

ZATERDAG 14 MEI
SCHOOLFEEST

-
VRIJDAG 20 MEI

SPAGHETTIAVOND
-

MAANDAG 30 MEI
SCHOOLREIS L1 EN L2

-
VRIJDAG 3 JUNI

SCHOOLREIS L3 EN L4

8 Leerlingen uit het zesde verblijven deze week in Valencia,
Spanje, in het kader van het Erasmus+ project Steam with
Steam. Ze wisselen ervaringen uit met leerlingen uit Engeland,
Roemenië, Polen en Spanje.

Via de blogsite kan je al hun activiteiten volgen. 
Dit is een greep uit hun ervaringen:

's Morgens kregen we  een lekker ontbijt in het hotel en een
ceremoniële ontvangst van alle deelnemers in Ayuntamiento
de Gandia (het stadhuis van Gandia). Dan  reden we met de
bus naar onze partnerschool Esclavas Sagrado de Jesus in
Benirredrá met een geweldig ontvangst door alle leerlingen
van de basisschool. We bezochten er ook de Gotische kerk. 
De leerkrachten hadden er een vergadering terwijl de
leerlingen een robot bouwden. De lunch was een lekkere
traditionele paella. Na de lunch begon het tweede deel van de
workshop 'Aardbeving challenge', een toren bouwen (hoe
hoger hoe beter) die 30 seconden op de shaker blijft staan!!

Buenas noches y hasta mañana.

UITWISSELING IN VALENCIA
ERASMUS+ PROJECTNa de paasvakantie staan er heel wat

activiteiten op de schoolkalender.
Bekijk zeker de kalender op de
website om mee te zijn. We geven
alvast enkele hoogtepunten mee:

https://sintpaulus.com/kalender/de-sierk/
https://sintpaulus.com/kalender/de-sierk/
https://sintpaulus.com/kalender/schoolfeest/
https://sintpaulus.com/kalender/spaghettiavond/
https://sintpaulus.com/kalender/schoolreis-l1-en-l2-pairi-daiza/
https://sintpaulus.com/kalender/l3-en-l4-schoolreis-naar-bellewaerde/
http://steamwithsteam.eu/index.php/visit-spain
https://sintpaulus.com/kalender/


SCHOOLHELDEN

BEESTENBOEL

Nog zo'n schoolheld is Gaston uit
het zesde leerjaar. 
Hij won zomaar eventjes een
gouden medaille op de Vlaamse
junior STEM olympiade en mocht
met een superprijzenpakket
huiswaarts keren. Een straffe
prestatie waar we heel trots op 
zijn!

Proficiat Gaston! 

Is dat intensieve mediagebruik in jullie gezin ook een bron van ruzie
en discussie? Worstel je met de vraag of en hoe je grenzen moet
opleggen? Kom je graag meer te weten over de games, vloggers en
apps die jouw kinderen in hun greep hebben? 
En houdt al dat gamen, chatten en staren eigenlijk echt gevaren in
of moeten we gewoon ‘mee met de tijd’?

Kom naar de gratis ouderavond op maandag 25 april 2022, om
20:00 in de turnzaal van VBS Sint–Paulus. De mediaspecialisten van
Digisaurus zetten ons op weg en laten ons op positieve én kritische
manier stil staan bij de aantrekkingskracht van games, sociale
netwerken (Tiktok!), vloggers, … 

meer info en inschrijven op de website

Juf Nancy, juf Nathalie en juf Inge
staan voor een heerlijke uitdaging.
Ze zijn volop aan het trainen om
komende zomer de Mont Ventoux
met een kangoeroebal te
beklimmen. 

Veel succes met jullie poging jufjes!
Wij supporteren graag van langs de
zijlijn! 

HELP!? MIJN KINDEREN ZIJN
VERGROEID MET HUN SCHERM!

GOUDEN GASTON

vakantie
!PRE T

T IGE

Diertjes staan centraal in de
kleuterklasjes. In de klas van juf Elien
kwam hondje Roxy langs om met de
kindjes te spelen. 

Uit de eitjes in de broedmachine van
juf Elien kwamen ook 8 superschattige
kuikentjes tevoorschijn. De kinderen
zijn heel nieuwsgierig en dragen
fantastisch goed zorg voor hun nieuwe
klasgenootjes!

Nellie (1B), Robbe en Luna (3B)
moesten deze week helaas
afscheid nemen van hun lieve
opa Geert. We wensen hen en de
familie veel sterkte in hun
verdriet. 

https://sintpaulus.com/kalender/help-mijn-kinderen-zijn-vergroeid-met-hun-scherm/

