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KAMPIOEN!OMNIA-ACTIE
Uw oudste kind krijgt vandaag de Omniabrochure
mee naar huis. Omnia is de verkoopactie van de
school waarbij we de kinderen aanmoedigen om
onze producten te verkopen bij familie en
vrienden.
De opbrengst dient 100% voor het geven van
kortingen op de uitstappen van alle kinderen in de
school. Dit jaar loopt de actie tot 13 november.

Er zijn heel wat lekkernijen te koop die niet mis
zullen staan op de komende eindejaarsfeesten en
waarvan we zeker zijn dat ze in de smaak zullen
vallen. 

De producten staan in onze brochure. 
Bestellen en betalen doet u online via onze
webwinkel op www.sintpaulus.com.

En niet te vergeten, ook dit jaar krijgen de drie
beste Omniaverkopers een leuke prijs! 

Op woensdag stond de veldcross in Marke op
het programma. Voor de derde maal op rij holde
Felix-Jan van L6B naar de overwinning. Zijn
klasgenoot Jerôme maakte het succes compleet
door de tweede plaats in te palmen. Topkerels! 
Ook onze andere lopers zetten opnieuw knappe
prestaties neer. Proficiat!!!

U kreeg vandaag via uw oudste kind het flyertje
mee om de klasfoto's en gezinsfoto's/pasfoto's
te bestellen. Dit doet u via de website
www.photobizz.be/shop.
Op de flyer staat de fotocode waarmee u kunt
bestellen. Doe dit zo snel mogelijk want bij
bestelling vòòr 28 oktober krijgt u de foto's
gratis geleverd via de school. Later bestellen kan
wel, maar dan betaalt u 5 euro leveringskosten. 

KLASFOTO
BESTEL SNEL ONLINE

VELDCROSSTOPPERSMINIONDERNEMING

https://sintpaulus.com/wp-content/uploads/2022/10/brochure-omnia-2022.pdf
https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/
https://dmz.photobizz.be/Webshop_2020/index


HALLOWEENFEEST

Op vrijdag 21 oktober staat de dag van jeugdbeweging op de
kalender. Elke leerling die actief is in een jeugdbeweging mag die
dag in zijn of haar uniform naar school komen! 

Daarnaast organiseert  de parochiale werking van OLV Groeninge
een gezinsviering in dit thema. Kinderen worden uitgenodigd om die
dag in hun uniform naar de misviering te gaan. Aansluitend
organiseren ze een zoektocht in de kerk waarbij er verf om lokalen
of decors mee te schilderen, spel- en EHBO-materiaal te winnen valt
voor hun jeugdbeweging.
 

maandag donderdag
WEEKMENU

De sneukeltocht van afgelopen zondag
was een toppertje. Mooi weer, leuke
ambiance en veel volk zorgden voor een
heerlijke dag voor de school. Bedankt
aan de Vriendenkring voor de
organisatie en een dikke merci aan alle
helpende handen en deelnemers! Bekijk
enkele foto's via de link. 

Als school moeten we vanuit de
overheid de rijksregisternummers
verzamelen van degene die recht
hebben op het fiscaal attest
kinderopvang.
Dit zijn gegevens die we als school niet
zomaar bij een bepaalde dienst kunnen
opvragen. Wat natuurlijk goed is voor
de privacy.

Via deze link kunt u uw
rijksregisternummer invullen.
We hopen dat u dit snel doet zodat we
in 2023 op een correcte manier de
attesten kunnen bezorgen.

Dag mama’s en papa’s van de peuter- en kleuterklas,

Met enkele ouders organiseren we op zondag 30/10/2022 van 14u
tot 17u op de speelplaats van Sint-Paulus een verkleedfeest in het
thema Halloween voor onze peuters en kleuters.

Op die manier hebben onze kinderen plezier op school buiten de
klasactiviteiten én leren wij, ouders, elkaar beter kennen. We hopen
je te mogen verwelkomen om samen onze community uit te
bouwen. Broers en zussen zijn uiteraard ook welkom. 

De inkom is gratis. We vragen aan wie kan, om snoep mee te
brengen om onze snoep grabbelton te vullen zodat elk kind met een
handje snoep kan vertrekken. We voorzien een bar met drankjes en
hapjes aan democratische prijzen en ook gratis water. 
De opbrengst van onze bar gaat naar "lege brooddozen" op de
Sint-Paulusschool. Op die manier dragen we bij tot het recht op een
voedzame maaltijd voor elk kind op onze school.

Kom jij ook? Laat het dan weten vóór vrijdag 21 oktober 2022 via
sms aan Caroline (mama Charlotte 2/3KB) 0497/07.04.04 of Nuria
(mama Victor 2/3KB) 0495/72.50.07 . Geef zeker volgende info mee:

NAAM KLEUTER + KLAS + aantal ouders/broers/zussen

Wil je graag iets bakken? Graag! Laat ons dat even weten bij jouw
bevestiging. U kunt de affiche in bijlage afdrukken en ophangen. 

dinsdag vrijdag

VOOR ELK KIND IN TE VULLEN
RIJKSREGISTERNR

SNEUKELTOCHT

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/2022/10/13/sneukeltocht-fotos/?preview_id=26271&preview_nonce=64ad5c6a24&post_format=standard&_thumbnail_id=26320&preview=true
https://bit.ly/3CrY6Ai



