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FLANDERS LEGO LEAGUE

DAG SINTERKLAAS

MAANDAG 5 DECEMBER 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

-
DINSDAG 6 DECEMBER

SINTONTBIJT OP SCHOOL
-

MAANDAG 12 DECEMBER
L1 EN L3 TONEEL WARS

-
MAANDAG 12 DECEMBER
PROEVENWEEK LAGER

-
WOENSDAG 14 DECEMBER
DANSNAMIDDAG L1 TOT L6

AFHALING PRODUCTEN OMNIA
-

WOENSDAG 21 DECEMBER
OUDERCONTACT LAGER

KALENDER
In december staan nog heel wat
activiteiten op onze kalender. 
Bekijk zeker de kalender op de website
om mee te zijn. 

Onze Paulusteams deden het afgelopen
zondag goed op de regionale finale van de
Flanders Lego League. 
Onze ex-Paulussers gaan zelfs door naar de
Beneluxfinale die doorgaat in Hasselt.
Knap gedaan jongens en meisjes! 

De Sint kon helaas de score van de rode duivels niet veranderen,
maar onze kinderen beleefden wel een heerlijke dag door het
bezoek van de Sint aan onze school. Hij bracht zijn roetpiet mee
om alle leerlingen een bezoekje te brengen. 
Hij werd dan ook meer dan uitbundig onthaald door onze school.
Hij kwam langs in de klassen en de kinderen konden een praatje
slaan met de goedheilig man. Het waren best spannende
momenten voor sommige kinderen toen ze hun liefste wensen
mochten vertellen. Bedankt Sint!

https://sintpaulus.com/kalender/schoolfeest/
https://sintpaulus.com/evenementen/dans-l1-tot-l6-atheneum-kortrijk/
https://sintpaulus.com/kalender/


 PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG!

= GEEN SCHOOL

maandag dinsdag
WEEKMENU

U mag tot en met 31 januari uw elektronisch en
metaalafval bij ons op school in het afvalstraatje
komen afzetten. Dit gaat om kleine, kapotte
toestellen zoals beeldschermen, koffiezet, mixer,....

Vrijwilliger Stephan verzamelt dit en brengt dit naar
de afvalverwerking. Hier krijgen we een kleine
opbrengst voor die in de bosklaskas gaat. 
Grote stukken zoals droogkasten e.d. kunt u na
afspraak met Stephan thuis laten ophalen.
Contacteer Stephan via
stephan.vandemaele@skynet.be. 

De vosjes en walvissen kregen een fantastisch mooi Sint-
tiktak-verhaal voorgeschoteld. Ze genoten met volle teugen! 

Overal paardjes, want de Sint komt eraan! De K2/3tjes
maakten hun eigen kartonnen ros en gingen wild tekeer! 

donderdag vrijdag

ACTIE VOOR DE BOSKLAS

NIEUWS UIT DE KLASSEN

Op maandag 5 december is er pedagogische
studiedag en is er geen school voor de kinderen.
De juffen en meesters gaan zelf aan de banken
zitten die dag. 

Médard uit L2 is al een tijdje zijn step
kwijt. Misschien heeft u hem thuis
staan? Zijn naam staat onderaan in
alcoholstift op de step. Het zou heel
fijn zijn mocht Médard zijn eigen step
terug kunnen hebben. Indien u deze
hebt, gelieve deze te brengen naar
het secretariaat. Bedankt! 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

STEP MÉDARD

https://www.esthio.be/menu/scholen

