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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

DIRECTEUR AFWEZIG WE WILL REMEMBER THEM
Directeur Pascal zal, omwille van medische
redenen, afwezig zijn tot en met de
kerstvakantie. Juf Veerle neemt zijn taken
over. U kunt haar bereiken via
sint.paulus@kbkscholen.be. We wensen
directeur Pascal veel beterschap toe!

UITSTAP REGIO IEPER PROJECT WO1 L5

Op maandag 7 november gingen we naar Ieper.
Na een heel eindje op de bus kwamen we aan bij het
Passchendaele Memorial Museum. Ik merkte dat iedereen
daar al snel zeer enthousiast was.
We hadden een zeer toffe gids in het museum. Hij bracht ons
van de loopgraven, naar de schuilhutten, voorbij heel wat
bommen naar de soldaten en hun uitrustingen.
Vervolgens gingen we naar Tyne Cot. Dat is een kerkhof waar
heel wat gesneuvelde soldaten uit de eerste wereldoorlog
De Omnia-actie loopt stilaan
liggen.
ten einde.
Als afsluiter gingen we naar de Menenpoort.
Nog tot en met zondag kunt
Dat is een gebouw met een grote boog waar op de muren
u via onze online webwinkel
allemaal namen staan van gesneuvelde soldaten, opnieuw uit
bieren, wijnen, olijfolie,
de eerste wereldoorlog.
koekjes, chocolade en fruitsappen aankopen. Deze dag zal ik nooit meer vergeten. Het was zeer leerrijk en
De opbrengst van deze verkoop gaat naar
tof!
de uitstappen van al onze leerlingen.
Bedankt aan iedereen die reeds een
Lieke Delva, 5A
inspanning deed!

OMNIA

NASCHOOLSE SPORT
SCHRIJF NU IN!

2 Naschoolse sportactiviteiten staan
op de website open voor inschrijvingen:
Op woensdag 30 november kan L3 en
L4 meedoen aan de Swimmathon in
Wevelgem. Schrijf via de link in.
Op woensdag 14 december is er een
dansnamiddag voor alle leerlingen van
het lager in Ter Bruyninghe, Kortrijk.
Schrijf via deze link in.

NIEUWE VRIENDJES
Juf Emma en juf Lien mochten deze week 12 nieuwe vriendjes
ontvangen in de Eendjesklas. Bovenaan ziet u van links naar rechts
Lucas, Ada, Ida, Daan, Julia en Eda.
Op de onderste rij ziet u Sasha, Phil, Alice, Filippa, Asa en Miel.
Hun avonturen kunt u volgen via hun klasblog met wachtwoord
sintpaulus. Welkom!

HET MONSTERTJE LEEFT...
... in het vierde leerjaar! De knutselaars van juf Nathalie en juf
Annelies haalden hun fantasie naar boven om kleurrijke
Halloweenmonstertjes te creëren. Een meer dan geslaagd project
met een heerlijk, euhm monsterlijk, resultaat!

WEEKMENU

maandag

dinsdag

donderdag

SINTSHOW

Stilaan raken de zenuwen al strak
gespannen als het woordje Sinterklaas
valt bij de kinderen van het eerste
leerjaar. Ze mochten maandag in de
mooie schouwburg van Kortrijk een
spetterende Sintshow gaan bewonderen.

vrijdag

