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SCHOOLFEEST

DE BOER OP

Bedankt voor uw massale aanwezigheid op ons schoolfeest. We ontvingen meer dan 2000
bezoekers onder een stralend lentezonnetje. Het was een hoogdag voor Sint-Paulus! 
U kunt alle foto's bekijken op onze website. 

Een jaarlijkse klassieker in het vijfde leerjaar is de
uitstap per fiets naar enkele landbouwbedrijven rond
Kortrijk. De leerlingen bezochten 't Ooievaarsnest
waar men melkvee houdt. Daarnaast sprongen we
even binnen in 't Goed ter Heule in Lauwe waar boer
Hubert ons uitvoerig vertelde over zelfpluk, biologisch
telen en er ook zijn winkeltje toonde. 
Alle foto's staan online.

VERLOREN SCHOENTJES
Een klassieker onder de sprookjes is natuurlijk
Assepoester. Ditmaal zoekt de prins de eigenaar
van deze muiltjes die na het schoolfeest
achterbleven. 
U kunt zich aanmelden op het paleis indien uw
voetje past in het muiltje*.

*er is geen verplichting tot huwelijk bij passend schoentje.

https://sintpaulus.com/2022/05/16/schoolfeest-in-het-zonnetje/
https://sintpaulus.com/2022/05/18/vijfde-leerjaar-de-boer-op/


donderdag vrijdag

Acht leerlingen uit het zesde leerjaar trokken
deze week de plas over naar Londen waar ze  
met leerlingen uit Engeland, Polen, Roemenië
en Spanje deelnamen aan de Erasmus+
uitwisseling rond STEAM. 

Hun avonturen kan je volgen via hun blog. 

maandag dinsdag
WEEKMENU

STEAM IN DE UK

COMMUNIE

GEEN SCHOOL
HEMELVAART

We wensen alle communicanten die zondag hun
eerste communie doen een geweldige dag toe.
Geniet van de viering, van het feest en van alle
lieve mensen rondom jullie! 

Veel plezier!!

VERKOOP ARMBANDJES
We ontvangen meldingen van ouders dat er
tijdens schooltijd arm- en polsbandjes
verkocht worden op de speelplaats. Dit kan
en mag natuurlijk niet. 

De leerkrachten hebben dit reeds besproken
met de leerlingen in elke klas. Mogen we
vragen om hier als ouder ook alert voor te
zijn aub? Hartelijk bedankt! 

VERLOREN SCHOENTJES

De vriendjes van de tweede kleuterklas
kregen donderdag bezoek van Hallo Vélo. 
Ze mochten zich uitleven met de fietsjes en
kregen lesjes rond fietsbehendigheid en 
-veiligheid.

http://steamwithsteam.eu/index.php/visit-uk
https://www.esthio.be/menu/scholen

