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VELDLOOPFUN
De leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar
namen deel aan de veldcross in Kortrijk.
Heel wat kinderen zakten naar de cross af en boekten
grote successen. Deelnemen is superbelangrijk maar
onze lopertjes hebben ook enkele knappe resultaten
gerealiseerd. Zo holde Felix-Jan Coornaert opnieuw
naar de winst en haalden de meiden van het vierde
leerjaar de groepstrofee! Proficiat! 
Alle uitslagen en foto's krijgt u op de sportblog of via
de link.

Net zoals de voorbije jaren krijgen de
leerlingen van het zesde leerjaar de kans om
zich onder te dompelen in de wereld van
Mindstorms, Wedo en Spike. Meester Johan en
papa Wout voorzien de nodige uitdaging en
hulp om de leerlingen na schooltijd te
prikkelen en te inspireren zodat ze zich kunnen
voorbereiden op de First Lego League. 

Hebt u op vrijdagochtend even
tijd om een handje toe te
steken bij het snijden van het
fruit  voor de kinderen? Kom
dan bij de fruitploeg. U wordt
met koffie en open armen
ontvangen! Stuur een mailtje
naar sintpaulusoc@gmail.com
om deel te nemen. Bedankt! 

LEGO MINDSTORMS
FRUITPLOEG

https://sintpaulus.com/blog-masonry/sportblog/
https://www.moev.be/images/schoolsport/activiteiten/west-vlaanderen/alle/loopcriterium/Lc_Zuid/cross_Lange_Munte/rptResultatenBaOLangeMunte.pdf
mailto:sintpaulusoc@gmail.com


Woensdag mochten we een internationale delegatie ontvangen
op onze klimaatspeelplaats. Marc van EPOS, het nationaal
agentschap voor Erasmus+ uitwisseling, en Linda van MOS
Vlaanderen brachten 12 gasten uit onder andere Litouwen,
Noorwegen en Finland mee om het verhaal van onze acties rond
outdoor learning, duurzaamheid en de speelplaats te leren
kennen. Het werd een interessante uitwisseling met nieuwe
inzichten en boeiende contacten.

Het was een week om van te
smullen. Onze juffen sloegen
massaal aan het bakken met de
kinderen. De geur van
pannenkoeken en versgebakken
koekjes steeg boven de school uit
en verwarmde de hartjes!

Heerlijk om op woensdag heel veel kinderen in hun sportiefste outfit
te zien. Sporten is gezond én noodzakelijk en als school zetten we
hier dan ook hard op in. Onze nieuwe turnzaal is in november klaar
en dan kunnen we hier opnieuw knallen!

maandag dinsdag
WEEKMENU

Onze kleuters leren al van jongs af
aan de kleine en grote bewegingen
om letters en woorden te leren
schrijven. Elke klas van de school
beschikt over digitale borden
waarop onze kinderen naar
hartelust kunnen oefenen. Maar ook
buiten ziet u overal oefenborden
hangen en natuurlijk is het ook leuk
om in het zand en op de steentjes te
leren schrijven. 
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