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Het komende schooljaar bezoeken leerlingen van
het zesde leerjaar van Colegio Josephina Carabias
uit Mataelpino, Madrid, onze school. Omgekeerd
trekt een groep leerlingen van ons zesde leerjaar
een weekje naar Madrid in het kader van
uitwisseling rond duurzaamheid, outdoor learning,
STEAM en inclusie. 

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties zijn hierin onze leidraad. Meester
Johan en meester Cedric trokken afgelopen week
naar Madrid om deze uitwisseling voor te bereiden.
De school ligt aan de voet van een groot nationaal
park, La Pedriza.  

Lees er alles over op www.klimaatspeelplaats.be

De Omnia-actie loopt volop en we hopen dat u uw smaak
vindt tussen alle heerlijke producten. 

We proberen telkens weer een stevig lokaal aanbod aan te
bieden. Zo verkopen we dit jaar bieren van brouwerij
Ruimtegist en biercreaties Pottelbergh. Twee brouwers met
een link met onze school. We vinden het fantastisch om
zoveel creativiteit onder onze leerlingen en ouders terug te
vinden en zijn dan ook fier dat we hun producten kunnen
aanbieden. 

Interesse? Neem een kijkje in de online webwinkel. 

ERASMUS+ JOBSHADOWING
PROJECTVOORBEREIDING IN MADRID

OMNIA VERKOOPACTIE
BESTEL EN BETAAL ONLINE

vrijdag

Woensdag 9 november
OUDERCONTACT LAGER

28/29 november
OUDERCONTACT KLEUTER

Zondag 19 maart
ONTBIJTACTIE VRIENDENKRING

Vrijdag 5 mei
SPAGHETTIAVOND
OUDERCOMITE

SAVE THE DATE
NEEM UW AGENDA EN NOTEER

https://klimaatspeelplaats.be/2022/10/20/europese-samenwerking-met-colegio-josefina-carabias-mataelpino/
https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Beste ouders & grootouders

Het is weer zover. Vanaf 9 november start de
voorleesmaand! Leest u graag mee voor onze
peuters, kleuters en leerlingen van het eerste
leerjaar? Vul dan op deze link uw naam in op
één of meerdere tijdstippen. 

Dit jaar lezen we rond het thema “Lezen met je
oren!”. 
Kies een een boek dat geluid maakt, neem zelf
een bijpassend geluid mee of lees een stukje
van een verhaal in een vreemde taal voor. 

Vragen? Contacteer Géraldine op 0472 42 14 84. 

Het oudercomité zamelt dit jaar opnieuw
speelgoed in. Hebt u thuis ongebruikt
speelgoed liggen dat niet op batterijen
werkt, of niet uit pluche bestaat, dan kunt
u dit op vrijdag 18 november komen
afgeven op school. Bij de weekinfo steekt
ook een affiche met meer info. 

De vallende bladeren en bomen die
verkleuren, het wordt wat kouder en er valt
net iets meer regen. Dit alles zorgt ervoor
dat onze kinderen helemaal de herfst in
duiken. 

Het kleurrijkste seizoen opent heel wat
leerkansen. Onze vriendjes trekken dan ook
geregeld op uitstap om de natuur te gaan
verkennen. Zo ging het eerste leerjaar op
uitstap naar het Kemmelbos en bezochten
onze kleuters het provinciaal domein
Bergelen. 

VOORLEESWEEK

SINTACTIE

NOG ENKELE LEESOUDERS GEZOCHT

SPEELGOEDINZAMELING

LEVE DE HERFST!
SEIZOENEN IN DE  KLEUTERKLAS

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fu-CMYCCyHwdykp7opgjJ3qRsU1BMbguY_i84YVPre8/edit#gid=0



