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Proficiat Penelope en Ralph want ze mochten
hun verjaardag vieren met hun klasvriendjes .
Dat is altijd een superfijn moment voor de
kinderen.

Op Sint-Paulus trakteert de jarige met snoepjes
die afgehaald worden in het secretariaat. 

U hoeft als ouder dus niets te voorzien.

De tandjes waren goed gepoetst, de haren strak
gekamd en de mooiste kleertjes werden boven
gehaald voor de klasfoto's. Binnenkort krijgt u de
kans om alle foto's die u wenst in allerlei vormen
en formaten te bestellen. 

GEZOCHT...
nieuwe ouders voor het oudercomité! 
Iedereen met goede ideeën en/of helpende
handen is heel welkom! Twijfel je nog? 

Kom eens meeluisteren op onze eerste
vergadering van dit schooljaar: 
woensdag 21/09 om 20:15 in de eetzaal! 

Graag vooraf een seintje aan Ellen
(sintpaulusoc@gmail.com) 

Tot woensdag!

JARIG IN DE KLAS!

KLASFOTO'S

OUDERCOMITÉ

mailto:sintpaulusox@gmail.com


maandag dinsdag
WEEKMENU

Op school zetten we stevig in op outdoor
learning en bewegend leren. Onze
speelplaats leent zich dan ook voor tal van
projecten, lessen en experimenten. De
leerlingen van het vijfde werden deze week
uitgedaagd door meester Bryan in een
serieuze Sudoku-estafette. 

De kinderen gingen er helemaal voor. 
De sfeer zat goed en de doelen voor de
wiskundeles werden zo op een creatieve
manier behaald.

Goed bezig in het vijfde! 

In het tweede leerjaar zijn het dikke
vrienden. Juf Nancy zette de kinderen aan
het werk om met knipsels uit kranten en
tijdschriften mooie collages te maken rond
vriendschap. 

De kinderen werkten leuk samen in kleine
groepjes en brachten nadien een kleine
presentatie over hun werkjes. 

Kippen, cavia's, hamsters, 
maar nu dus ook... 
Nijlpaarden! 

De lieverds van 6B hebben in hun klas een collectie schattige
nijlpaarden die hun zorg verdienen. De knuffels helpen de
leerlingen tijdens moeilijke momentjes en zorgen voor extra
sfeer. Hun avonturen kunt u volgen via de blogpagina van het
zesde leerjaar. 

OUTDOOR LEARNING

donderdag vrijdag

VRIENDSCHAPS-
COLLAGE

DE NIJLTJES
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