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MOESTUINPROJECT

SMOTSPOT

DE KINDEREN STEKEN DE HANDEN 
UIT DE MOUWEN

SMEREN MAAR! 

In de strook achter de eetzaal kan je onze
moestuin terugvinden. Daar zijn 16 grote
moestuinbakken, een serre en een regenton
de blikvangers. Met de leerlingen van de
peuter- en kleuterklas tot het zesde leerjaar
werken we er regelmatig in. Vooral nu de
lente volop aangebroken is, komt de tuin weer
tot leven. We zien dat  de kinderen dit een
geweldige plek vinden om aan de slag te
gaan. Een groep Moesketiers van het vijfde
leerjaar houdt alles onder controle. Zij staan
in voor de dagelijkse opvolging van de
schooltuin. Het vierde leerjaar en de eerste
kleuterklas waren deze week aan de slag om
de moestuin klaar te stomen voor een
vruchtbare oogst! 

Sundo is een Kortrijkse start-up die over het
hele land 'smotspotten' plaatst. Die slimme
toestellen voorzien automatisch zonnecrème
zodat onze kinderen en leerkrachten zich
kunnen insmeren wanneer de UV-index dat
aangeeft. 
Onze smotspot staat  op onze speelplaats tot
oktober. We leren onze kinderen zo ook het
belang van zich te beschermen tegen de
zonnestralen. 
Dankzij de smotspot hoeft u als ouder ook
geen extra zonnecrème meer te voorzien 
 voor uw kind. 
Meer info via www.sundo.be 

https://www.sundo.be/
https://www.sundo.be/


DE KIP OF HET EI?
In de klas van juf Sabine zocht men naar het grootste EI. De paashaas kwam langs en ook de
schoolkippen ontvingen hoog bezoek. Eitjes stonden centraal en een welgemikte verkleedpartEI
kon dan ook niet uitblEIven! BekEIk de foto's op de klasblog. 

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

WELKOM IN DE TUINTJESKLAS!
Juf Ilse kreeg deze week nieuwe vriendjes in
haar Tuintjesklas. Ze zitten in de tuin omringd
door hun vriendjes. Van links naar rechts Assiya
El Hajji, Penelope Van Damme, Théodore Van
Poucke, Leon Boudewijn en Marcel Boudewijn. 

OUDERAVOND SCHERMPJES
Kom naar de gratis ouderavond op maandag 25
april 2022, om 20:00 in de turnzaal van BS 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, … Zo krijgen we
tips om onze kinderen en onszelf mediawijzer te
maken! Schrijf in via website of via de link. 

https://sintpaulus.com/2022/04/18/de-kip-kuiken-en-het-ei-%f0%9f%90%a3/
https://www.esthio.be/menu/scholen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCL_QuBhGB3X2kCkCGUCStkcxVeLZjK15UKpJoTFk2OJ0VGw/viewform

