
Onze zesdeklassers vertrokken afgelopen woensdag voor 10 dagen op bosklassen naar onze Ardennen voor
de jaarlijkse bosklassen. Onder leiding van juf Tine en juf Debo en het B-team wordt het een fantastisch
avontuur. Onze burgemeester, leerkrachten en ouders zwaaiden de groep liefdevol uit. U kunt hun
belevenissen volgen via de bosklasblog. 
Zelf kijken de leerlingen ook hard uit naar de bosklassen:

Xander: Ik ben erg benieuwd naar hoe leuk het zal zijn. Ik hoop dat we kunnen spelen en wandelen en ook
dat het gezellig wordt! 

Lars: Ik heb heel veel zin in de bosklas omdat we in de natuur spelen 
en veel plezier gaan maken. We slapen ook in een chateau en we gaan 
naar Filot. Ik hoop dat het een succesvolle bosklas wordt! 

Clémence: Wauw, we gaan op bosklassen! Cool! Als ik dat woordje hoor, 
word ik er happy van! Ik hou van de dieren in het bos!

Noa: Woensdag vertrekken we op bosklas met alle vrienden en 
vriendinnen! Ik hoop dat we veel avontuurlijke dingen gaan doen en 
natuurlijk ook veel zullen lachen! Ik ben zeker dat het geweldig wordt! 
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OP BOSKLASSEN! 
ZESDE LEERJAAR 10 DAGEN NAAR FILOT

De bosklasmappen van ondermeer Ena en Julie
werden bijzonder kunstig versierd! 

https://sintpaulus.com/blog-masonry/bosklas/


maandag donderdag
WEEKMENU

Tijdens de campagne van #iktrekhetmijaan zetten we
onze acties rond duurzaamheid extra in de kijker. We
werkten in de klassen ondermeer rond afval,
kinderrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op
die manier maken we onze kinderen bewust van hun
plaats in de nabije omgeving en in de grote wereld. Zo
steunt de school ondermeer het plaatsen van
waterputten in Rwanda en schenken we regelmatig
centen en spullen aan goede doelen in en rond Kortrijk.
Van onze leerlingen maken we ook wetenschappers
door regelmatig op onderzoek te gaan.

Caleb en Estelle zijn de
nieuwe vriendjes in de
Leeuwtjesklas van juf
Jolien. 
Hun vriendjes uit de
peuterklas heetten hen
alvast welkom en ook
de leeuwenknuffels
waren bijzonder lief
voor Caleb en Estelle. 
Welkom bij ons op
school lieverds! 

Donderdag kwam een
journalist van VRTNWS onze
school bezoeken om een
reportage te maken voor het
journaal. Ze wilde meer weten
over hoe we op school werken
aan een duurzame wereld en
hoe we onze speelplaats met
kippen, moestuin,
containerparkje en bomen en
planten hiervoor inzetten.

Bekijk het item via deze link. 

dinsdag vrijdag

DUURZAME SCHOOL = 
STRAFFE SCHOOL

WELKOM! IN HET NIEUWS!

THEMA RUIMTE
Onze kleuters vertoeven in
hogere sferen want in de K2/3-
klasjes verruimen ze hun kennis
over het thema 'Ruimte'.
Ruimtevaarders, kosmonauten en
andere astronauten zwerven
door het Paulusheelal op zoek
naar nieuwe, onverkende
werelden. De glimlachjes worden
er met de snelheid van het licht
doorgejaagd!

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2023/02/10/klimaatspeelplaats-sint-paulus-kortrijk-arvato_55182486/

