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OMNIATOPPERS

OUDERCONTACT LAGER 21 DECEMBER

SINTONTBIJT

Proficiat aan Brent, Amaryllis en Jayde want ze plooiden
zich dubbel om tot de beste verkopers van de Omnia-
actie gekroond te worden. 
Ze kregen als beloning voor hun inzet een waardebon
van een speelgoedwinkel waar ze naar hartelust hun
lievelingsspeelgoed kunnen uitkiezen. Bedankt aan
iedereen die zich voor de actie ingezet heeft! 

U kunt uw producten volgende woensdag 14/12 tussen
12u en 18u op school komen afhalen. 

Voor onze kinderen van de lagere school staat de proevenweek voor de
deur. Tijdens deze week kunnen ze nog eens tonen wat ze in hun mars
hebben. Om het eerste trimester af te ronden nodigen we ouders van de
kinderen uit het lager uit op het oudercontact van woensdag 21 december.
Via de link of de QR-code kunt u uw afspraak boeken. Voor elk kind
voorzien we telkens 1 oudercontact, gelieve dus maximum 1 moment aan te
duiden. Aan gescheiden ouders die een apart oudercontact wensen, vragen
we om de klasleerkracht hiervoor persoonlijk te contacteren via mail.
 Anders verliezen we teveel tijdsloten. 

Zes december was voor veel kinderen een fantastische dag. Het was uitkijken naar wat de Sint bracht
thuis, op school, bij familie en vrienden. De school organiseerde opnieuw een lekker Sintontbijt en iedere
leerling van peuter tot het zesde genoot met volle teugen van het lekkers en de sfeer. Ook in onze
klassen kwamen de Sint en zijn Pieten leuke geschenkjes brengen. We houden er ook aan om het
oudercomité en alle ouders te bedanken die een gulle schenking deden om ervoor te zorgen dat de Sint
ook dit jaar aan élk kind een mooi cadeautje kon geven. Superbedankt! 

http://bit.ly/3W3lOen


maandag
WEEKMENU

dinsdag donderdag vrijdag

POSTZEGELS

In januari organiseren we in
samenwerking met Hanver 4 lessen
typen voor leerlingen vanaf het vierde
leerjaar. Door middel van spelletjes,
beelden, kleuren … leren ze in een
mum van tijd hun vingers op de juiste
plaats te zetten en kunnen ze typen
terwijl ze alleen hun scherm volgen.
Deze methode werkt enorm
motiverend en ontspannend.
Inschrijven kost 90 euro en de lessen
gaan wekelijks door op dinsdag van
10/01/23 tot en met 31/01/2023 om
16u15. Meer info op onze website. 

Zeg hallo tegen Zorro, onze mascotte die het Erasmus+ project
tussen Madrid en Kortrijk vertegenwoordigt. De sdg's zijn onze rode
draad en we zullen met kinderen uit België en Spanje werken rond
de duurzaamheidsdoelstellingen om hun actiecompetentie aan te
wakkeren. Vosje Zorro zal heen en weer reizen tussen onze scholen
en de levens en verhalen van de kinderen met elkaar verbinden.

Meester Johan en meester Cedric mochten
in Brussel de Europese Innovatieprijs
Onderwijs gaan ophalen in naam van de
school. Ze mochten er de school voorstellen
en kregen van de Europese Commissie deze
mooie erkenning voor het werk dat we de
afgelopen jaren met de school en ons
speelplaatsproject verzet hebben. 

U kunt via de school vellen postzegels
aankopen die speciaal voor onze
bosklassen gemaakt worden. Het
heem waar de kinderen van het zesde
leerjaar logeren siert de zegel. Voor
30 euro kunt u een vel van 20
zelfklevende zegels aankopen. Als
ondernemer of iemand met vrij
beroep krijgt u een fiscaal attest
wanneer u minstens 3 vellen
aankoopt. De opbrengst gaat naar de
activiteiten van onze 50 kinderen die
dit jaar op bosklassen trekken. 

TYPLESSEN

UITWISSELING MADRID  - KORTRIJK

EITA AWARD

VANAF HET VIERDE LEERJAAR

VIVA MASCOTTE ZORRO

STEUN DE BOSKLAS

Hoera voor juf Laure want ze werd op 25
november mama van een wolk van een
dochter. Welkom Romée in onze warme
Paulusfamilie! Proficiat aan de kersverse
ouders! 

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/2022/12/06/typlessen-op-school/

