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BIJNA VAKANTIE! 

MAANDAG 27 JUNI
L4 NAAR WILDEBRAS

L1 TWEEDAAGSE
L3 NAAR BERGELEN WEVELGEM

-
DINSDAG 28 JUNI
L1 TWEEDAAGSE

L3 NAAR WILDEBRAS
L6 NAAR "DE BOEKEN TOE" IN

DE GAVERS
L6 AFSCHEIDSFEEST VANAF 20U

L5 VIJVERHOF WEVELGEM
-

DINSDAG 30 AUGUSTUS
OPEN KLASDAG NIEUWE

SCHOOLJAAR
 
 
 
 

KALENDER
Volgende week ondernemen onze
leerkrachten nog heel wat activiteiten
naast het klassieke opruimen van de
klas. Dit staat onder andere nog op
het programma:

Nog een weekje school en de grote vakantie breekt aan. Dit
vraagt nog heel wat regelingen en afspraken. U vindt alle
details zoals steeds op onze website of via de klasleerkracht. 

We geven graag al mee dat op dinsdag 30 augustus de open
klasdag gepland staat.

Volgende week dinsdag en woensdag staan er nog
oudercontacten voor het lager (behalve het zesde) op het
programma. Bedankt om op tijd langs te komen! 

Bedankt ook om per fiets of te voet te komen of om uw
wagen op de openbare parkings te parkeren (niet op de
leerkrachtenparking of op opritten van de buren) wanneer u
de school bezoekt.

Volgende donderdag stoppen de lessen om 11.40u en duiken
we de vakantie in! 

 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR IN ZICHT

https://sintpaulus.com/kalender/tweedaagse-eerste-leerjaar/
https://sintpaulus.com/kalender/tweedaagse-eerste-leerjaar/
https://sintpaulus.com/kalender/l6-boeken-toe-de-gavers/
https://sintpaulus.com/kalender/afscheidsfeest-l6/
https://sintpaulus.com/kalender/open-klasdag/


maandag
WEEKMENU

Vanaf augustus vinden er op de school grote werken plaats. Zo
worden de daken boven de eetzaal vernieuwd en wordt de
turnzaal volledig heringericht. 

Deze werken zullen duren tot half november. Omdat we ons nu al
willen voorbereiden op de werfsituatie testen we vanaf volgende
maandag een nieuwe breng- en ophaalregeling uit. 

Belangrijk om te weten is dat de kleuters nog steeds in de klas
opgehaald worden. De lagere schoolkinderen zullen niet meer in
rijen opgesteld staan onder het afdak. Zij zullen rechtstreeks naar
de (groot)ouders stappen bij het belsignaal. 

Toegang en uitgang via Kongoweg blijft behouden. Komt u uw
lager schoolkind daar halen? Wacht dan aan de dubbele groene
toegangspoort aan de speelplaats om 11.40u of om 15.55u

Toegang Bethunelaan verandert. U brengt en haalt uw kind via
de groene poort onder het lage afdak aan speelplaats 1. 

U mag uw kind opwachten aan het afdak om 11.40u of om 15.55u. U
komt dus niet meer op de speelplaats (tenzij u een kleuter
ophaalt). Kinderen die in de studie blijven of niet meteen
opgehaald worden, spelen op de tweede speelplaats.
Indien u later bent, kunt u daar uw kind ophalen. 

dinsdag

VOORBEREIDING OP WERKZAAMHEDEN

Imkers Jan en Mathieu van Bie Paulus kregen een journalist
van Radio 2 VRTNWS over de vloer en die maakte een mooi
stuk over het werk van onze bijenpapa’s. Proficiat en
bedankt Jan, Mathieu en iedereen die een handje helpt aan
dit mooie verhaal.

Lees verder op VRTNWS

Honing kunt u nog altijd bestellen via deze link.

Opvanginitiatief De Puzzel vraagt ons
om door te geven dat er op
donderdag 1 en vrijdag 2 september
geen opvang voorzien is.

U kunt nog steeds een kijkje nemen
tussen de gevonden spullen in de hal
aan de turnzaal. 

Neemt u aub alle steps, rolschaatsen,
helmen, ... mee naar huis in de loop
van volgende week? Wat nablijft
schenken we aan het goede doel. 

Dankzij Mooimakers brengen onze
afvalacties een mooi centje in het
laatje. 
Bedankt aan alle helpende handen! 

NIEUWE TOEGANGSREGELING VOOR DE
SCHOOL

BIE PAULUS OP VRTNWS

OPVANG DE PUZZEL

GEVONDEN 
VOORWERPEN

EINDE SCHOOLJAAR

OPERATIE PROPER

IMKERS IN THE PICTURE

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/22/2022-blijkt-een-echt-boerenjaar-voor-imkers-van-bie-paulus-uit-k/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdemrSrgtr6ka8mkI0ase4xwpLs_p929RuZshOnHlcmBTXYPA/viewform?fbclid=IwAR1x3VWKJx8_TntpwR81Tsar9FeMR8A0PF5oR6u_uTlkMUXPMt

