
Onze wensen
steken dit jaar in

een ander
kleedje. Klik op de

rode knop om
onze creatie te

bekijken!

23 DECEMBER 2022 •  JAARGANG 31

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

Kerstwens
2022 
Het was een warm jaar, 
letterlijk maar zeker ook figuurlijk. 
De warmte van een vriendelijke lach. 
De warmte van een knuffel. 
De warmte van een troostend gebaar. 
De warmte van samen spelen en leren. 
Wij, het paulusteam, warmen er ons elke
dag aan. 
Wij wensen jullie een gezellig eindejaar met
veel warme momenten met al jullie
geliefden. 

In 2023 gaan we er weer voor, samen met
jullie. 
 
Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

Van harte 
Team Sint-Paulus 

Bedankt aan de vele vrijwilligers die onze school
doen draaien. Zonder jullie zou Sint-Paulus niet
hetzelfde zijn. Bedankt aan de vriendenkring voor
de organisatie van de vele activiteiten zoals de
kerstdrink na het oudercontact. 
Bedankt aan het oudercomité voor de inzet om de
belangen van de ouders en de kinderen te
behartigen. 

Bedankt aan de mensen van Paulus speelt, onze
imkers, fruitsnijfamilie, verkeersbrigadiers en alle
sympathisanten die onze school een warm hart
toedragen! 

Interesse in onze ouderwerking? Wilt u ook een
steentje bijdragen?

Meer info over alle ouderinitiatieven leest u via deze
link.

BEDANKT

https://youtu.be/Z2o-lT_M_wU
https://sintpaulus.com/ouderwerking/


De kinderen van de lagere school trokken deze week naar de kapel
van de Sint-Maartenskerk waar priester Geert een mooie
kerstviering voorging. Het was een mooi en ingetogen moment
waarbij we met z'n allen stilstonden bij het mooie kerstverhaal en
de waarden die hiermee gepaard gaan. 

Broertjes en zusjes van kinderen op de school die
geboren werden in 2021 zullen kunnen
ingeschreven worden vanaf 23 januari tot en met
10 februari. Dit is een voorrangsperiode. U zult
een brief hierover krijgen in de week van 9
januari 2023. 

Op maandag 9 januari wordt u 's morgens op
onze speelplaats verwelkomd door het
oudercomité. We zetten het nieuwe jaar in met
een kopje koffie en een warme babbel. We kijken
er naar uit om u te ontmoeten! 

Vorige week lanceerden we de oproep om met z'n
allen de drukte aan ons zebrapad in de kijker te
zetten. De oproep loopt nog en u kunt zich
aanmelden via deze link. 

Juf Lisa moest afscheid
nemen van haar lieve oma
Paula. We wensen haar en
haar familie heel veel sterke
in hun verdriet. 

WEEKMENU VOOR IN HET NIEUWE JAAR

KERSTVIERING

maandag dinsdag donderdag vrijdag

INSCHRIJVEN
BROERTJES EN ZUSJES

POTJE KOFFIE

VERKEERSACTIE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mV3VdiC686fA_j5LXtf4oWH5N6An0r54pQYZIABU5os/edit#gid=0
https://www.esthio.be/menu/scholen

