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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

ROBOTS IN DE KLAS
PROJECT K2/3

BLIEP. IK BEN ROBBIE ROBOT. BLIEP. IK WERK OP SNOEPJES. IK WERD GEMAAKT DOOR DE
KINDEREN VAN K2/3D. IK BEN EEN BRAVE ROBOT. IK HELP MEE OPRUIMEN. BLIEP. IK SPEEL
GRAAG SPELLETJES. BLIEP. ZOALS BLIEP. DAT IS EEN LEUK SPEL. JE MOET BLIEPEN EN DAN
WORD JE BLIEP. BLIEP. BEDANKT AAN DE VRIENDJES VAN DE KLAS OM MIJ TE MAKEN. BLIEP.

OMNIA VERKOOPACTIE
BEDANKT!
We wensen iedereen die een bestelling plaatste bij
Omnia te bedanken. Ook dit jaar brak onze
verkoop alle records. We zijn dan ook dankbaar
dat u het belang van deze verkoop en het effect
op onze kinderen blijft zien. Onze leerlingen van
het vijfde leerjaar gingen hier heel actief rond aan
de slag zodat ze mee de fiere ambassadeurs
werden van dit verhaal.
Binnenkort maken we onze drie beste verkopers
bekend. Zij mogen een fijne beloning verwachten.
Op woensdag 14 december mag u de bestelling
komen ophalen in onze turnzaal.

OUDERCONTACT
KLEUTERKLASSEN

U kunt zich via deze link inschrijven
voor het oudercontact van uw kind in de
kleuterklas op 28 en 29 november. We
vinden het heel belangrijk om met u in
gesprek te gaan over de evolutie van
uw kind en nodigen u dan ook graag uit
om uw contactmoment snel te kiezen.
Ouders van kinderen van de peuterklas
die pas gestart zijn na de herfstvakantie
worden niet op het gesprek verwacht.

vrijdag

LEVENSREDDEND HANDELEN

RIJKSREGISTERNUMMER

EHBO IN L6

GRAAG BEZORGEN VIA LINK

De leerlingen van het zesde leerjaar kregen een
instructiesessie over reanimeren en levensreddend
handelen. Geert Sabbe kwam onze leerlingen
hierover lesgeven en leerde hen kennismaken met de
beginselen van het reanimeren.

Als school moeten we vanuit de
overheid de rijksregisternummers
verzamelen van de ouders 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. Indien u dit
niet doet, kunnen we u het attest voor
belastingsvermindering helaas niet
bezorgen. Bedankt om dit in orde te
brengen!

HOFBAKKER
SMULBROEKJES

Het broodje van meester Johan is gebakken want hij
werd aangesteld als hofbakker der kleuterklassen. Hij
mag in de klasjes gaan uitleggen hoe hij meesterlijk
brood bakt en de kinderen luisteren met open mond
naar zijn sterke verhalen. De kinderen leren ook zelf
brood bakken dankzij onze meesterbakker. Over
smaken valt niet te twisten maar we konden alvast
enkele reacties sprokkelen bij de kinderen. Zij waren
unaniem lovend over hun lieve bakker!
Lojain Aderdour uit K2/3C werd grote
zus!
Ze heeft er een broertje, Fares, bij.

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

WEEKMENU
maandag

dinsdag

VOORLEESMAAND
Onze mama's en papa's duiken de klas in
met schitterende verhalen om de kinderen
mee te nemen in de voorleesmaand.
Fantastisch om te zien hoe de kinderen
aan de lippen hangen van onze geweldige
voorlezers! Bedankt!

donderdag

vrijdag

