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Morgen is het zover! Dan vieren we het
schoolfeest van Sint-Paulus onder een stralend
zonnetje. Onze leerkrachten en kinderen zijn al
volop in de weer. 

U bent welkom vanaf 14u op de school. 
Er zijn springkastelen, showtjes en nog veel
meer. Zo baat de vriendenkring de bar uit,
komt brouwerij Ruimtegist met exclusieve
bieren, is er een kinderbar en zijn er
overheerlijke frietjes. Hier werken we met
drankkaarten die u cash of met payconiq 
kunt aankopen.
Het programma kunt u iets verderop in de
weekinfo terugvinden. 

Onze nieuwe speelplaats is voor het eerst het
decor voor ons schoolfeest en vraagt het dus
een iets andere organisatie. Het podium zult u
terug kunnen vinden onder het afdak van de
eerste speelplaats. Mogen we alvast vragen om
de stoelen daar te laten staan? 
Op de tweede speelplaats kunt u rustig
plaatsnemen voor een hapje en een drankje.
Op de parking staat een superspringkasteel. 

We vragen om zoveel mogelijk te voet of per
fiets te komen. Gelieve uw fiets op de voorziene
plaatsen te parkeren en bijv. de Kongoweg niet
te blokkeren i.f.v. hulpdiensten. 

We kijken er naar uit om u allen te ontmoeten
(zonder mondmasker, hoera!)! Geniet ervan! 

SCHOOLFEEST

U kunt nog
inschrijven voor de
spaghettiavond van
het oudercomité op
vrijdag 20 mei tot
en met woensdag 13
mei.

Schrijf je in  via
deze link

SPAGHETTIAVOND 20 MEI

Renée uit L6B
moest vorige week
helaas afscheid
nemen van haar
lieve opa Walter.
We wensen haar
en de familie veel
sterkte in hun
verdriet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNdkNo_ak_UfobL30tstuIZcQKQ5azIgxHtnNRdX6hCnhcA/viewform


donderdag vrijdag

In het zesde leerjaar kwam
een docent uit de STEM-
opleiding van VIVES de
leerlingen op sleeptouw
nemen in het programmeren
van Microbits. Slimme koppen! 

Imkers Jan en Mathieu legden de
kinderen van het vijfde woensdag
uit hoe je honing slingert. Ze
mochten meteen de handen uit de
mouwen steken. 
De Bie Paulushoning kunt u
opnieuw bestellen via deze link.

De kinderen van de klas van juf Nathalie bouwden vorige
week prachtige insectenhotelletjes voor de moestuin
tijdens een STEM-activiteit van de Arteveldehogeschool.
Zo stimuleren ze mee de biodiversiteit! 

MICROBIT

SLINGERTIJD

INSECTENHOTEL

maandag dinsdag
WEEKMENU

Wat vroeger gewoon buiten spelen heette, heet nu Loose Parts play en Green STEAM. Afgelopen
dinsdag kwamen studenten van de Arteveldehogeschool de kinderen van het 3 en 4e leerjaar
prikkelen met losse speelmaterialen zoals stenen, truwelen, buizen en nog veel meer. 

LOOSE PARTS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdemrSrgtr6ka8mkI0ase4xwpLs_p929RuZshOnHlcmBTXYPA/viewform?fbclid=IwAR1x3VWKJx8_TntpwR81Tsar9FeMR8A0PF5oR6u_uTlkMUXPMt2-Yr7i5wM
https://www.esthio.be/menu/scholen





