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WINNAARS!
EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD

ZONNEBLOEMEN
Juf Lore is op zoek naar
uitgebloeide zonnebloemen om 
met de pitjes aan de slag te gaan.
Hebt u een thuis een voorraadje
zonnebloemharten, dan mag u ze
zeker afgeven aan juf Lore van de
K2/3D-klas. Bedankt!

Met grote vreugde kondigen de mama en
papa van Nora en Sana de geboorte aan van
hun dochtertje Ayah, dat op 13/09 ter wereld
kwam. 
Ze had maar één blik nodig om de harten
van haar ouders en grote zussen te winnen.

Onze school is de Vlaamse laureaat basisonderwijs van de EITA-
award 2022 met ons Europese project rond duurzaamheid en
outdoor learning. 

De Europese prijs voor innovatief onderwijs is een jaarlijks initiatief
vanuit de Europese commissie dat uitstekende onderwijspraktijken
binnen het Erasmus+-programma onder de aandacht brengt en het
werk erkent van leerkrachten en hun scholen die betrokken zijn bij
Europese samenwerkingsprojecten.

We zijn natuurlijk meer dan trots op deze erkenning die bevestigt dat
we met onze natuurrijke speelplaats en de methodieken rond
outdoor learning en duurzaamheid de juiste weg insloegen.
Meester Johan mag op 25 oktober de award in ontvangst gaan
nemen in het Europese parlement. Hij zoekt alvast een net pak.

Lees er alles over via deze link. 

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

https://www.epos-vlaanderen.be/de-eita-laureaten-zijn-bekendgemaakt/


BALLENACTIE
ZESPRI

maandag donderdag
WEEKMENU

dinsdag vrijdag

 
MAANDAG 26 SEPTEMBER

K2/3 TONEEL AKKE AKKE TUUT
-

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
DAG VAN DE SPORTCLUB
VELDLOOP LANGE MUNTE

-
VRIJDAG 30 SEPTEMBER

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG -
GEEN SCHOOL

-
ZONDAG 9 OKTOBER
SNEUKELZOEKTOCHT

-
MAANDAG 10 OKTOBER

VRIJE DAG - GEEN SCHOOL
 
 
 

KALENDER
De belangrijkste activiteiten voor de
komende weken krijgt u hier alvast
mee. Bekijk zeker regelmatig de
kalender op de website van de
school.

Op woensdag 28 september mag
iedereen in de outfit van zijn/haar
(favoriete) sport/sportclub naar
school komen want het is dag van
de sportclub!
 

Eet je graag kiwi's? Verzamel de
stickers van de Zesprikiwi's en
bezorg ze op school. We sparen
voor 20 ballen door alle stickers te
verzamelen en in te dienen.  

Schrijf je nu in voor de sneukelzoektocht, georganiseerd door de
Vriendenkring van de school. Meer info via deze site:
www.tansens.be/zoektocht/

Op vrijdag 30 september is er pedagogische studiedag en is er
geen school voor de kinderen. De juffen en meesters gaan zelf
aan de banken zitten die dag. 

In de klas van juf Elien vind je
de rupsen en vlinders. 

Het was een gezellige boel deze
week want de vlindertjes kregen
kleur en fladderden uit. 

In samenwerking met Velt planten
onze kinderen de komende weken
meer dan 2500 bloembollen op onze
speelplaats. Goudlook, krokus, narcis
en daslook krijgen onder andere een
plekje op onze Klimaatspeelplaats.
Hebt u zin om een handje te komen
helpen? Welkom op donderdag 29/09
in de namiddag en op maandag 3/10
in de voormiddag. Geef een seintje
aan cedric.ryckaert@kbkscholen.be
indien u onze bengels wil mee helpen
met deze groene klus.

TOON JE SPORTCLUB 
OP SCHOOL

SNEUKELZOEKTOCHT 
9 OKTOBER

ZEG HET MET 
BLOEMENPEDAGOGISCHE STUDIEDAG

K2/3 A

2500 BLOEMBOLLEN

 PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG!

= GEEN SCHOOL

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/kalender/maand/
https://sintpaulus.com/nieuwe-kalender/
http://www.tansens.be/zoektocht/

