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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

De dag voor de krokusvakantie verandert de school traditioneel in een klein feestparadijs met tal van
verklede kinderen. Ook dit jaar was de sfeer uitgelaten en zagen we heerlijk uitgedoste kinderen. Wandelende
frietzakjes, stewardessen, ninja's, Pokémons en bananen passeerden de revue. In de namiddag kon voor het
eerst sinds lange tijd nog eens het Paulus got talentfeestje doorgaan waarbij we op zoek gaan naar de
strafste acts van Paulusland! 

CARNAVAL EN PGT (PAULUS' GOT TALENT)

WEEKINFO



BOSKLASPRET

VAKANTIE!
Prettige

donderdag vrijdagmaandag dinsdag
WEEKMENU(VOOR NA VAKANTIE)

Vandaag komen onze bosklassers na een heerlijke
tiendaagse terug thuis. 
Onder een stralend zonnetje beleefden ze tal van
avonturen die je kon volgen via de bosklasblog. 

Pesten blijft een thema waar we bij ons op school
steeds aandacht aan blijven geven. We doen dan
ook graag mee aan de Stip it-actie van Ketnet. De
vier stippen staan ook symbool voor onze waarden
van pro-actief en herstelgericht werken. Een open
communicatie is hierbij voor ons als school heel
belangrijk. Als ouder bent u ook steeds welkom om
uw bezorgdheden of vragen te uiten! 

De toppers van de K2/3C zetten alvast heel
enthousiast de vier stippen op hun hand! 

WEEK TEGEN PESTEN

ONTBIJTACTIE
Door het grote succes van de vorige editie zorgt de
vriendenkring van St-Paulus ook dit jaar opnieuw voor
een ontbijt. Zoals bij elke actie gaat de opbrengst
integraal naar de kinderen en naar de omkadering van
St-Paulus. Denk maar aan sponsoring bos- en
plattelandsklassen, prikborden, beschermvloer van de
nieuwe turnzaal, gordijnen kleuterklassen, receptie 1ste
communie,...

Op zondag 19 maart wordt er een lekker ontbijtpakket
persoonlijk aan uw voordeur afgeleverd tussen 7u en
10u.
Op die manier kan je lekker lang in pyjama blijven en
draag je toch je steentje bij. Hoe leuk is dat!

Wilt u een ontbijtpakket bestellen voor u of ter attentie
van vrienden, familie? 
Per persoon kost dit 12 euro.  
Bestellen doet u via deze link voor 13 maart.

We brengen graag nog even onder de aandacht
dat we van al onze kinderen verwachten dat ze
tijdens de ochtend- en namiddagspeeltijd een
gezond tussendoortje eten. Dit kan fruit, groente
of zaden/noten zijn (geen chips, rijstkoek,
borrelnootjes, ...). Bij de studiespeeltijd om 16u
kunnen de kinderen een koekje eten. Mogen we
vragen om deze koekjes zoveel als mogelijk in een
doosje mee te geven? Zo vermijden we veel afval
op onze speelplaats. Want de koekjespapiertjes
waaien alle kanten uit. Bedankt! 

FRUIT OP SCHOOL

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/blog-masonry/bosklas/
https://www.tansens.be/ontbijt
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ONLINE BESTELLEN
OP WWW.ST-PAULUS.BE
TEGEN MAANDAG 13/03 
LEVERING AAN HUIS 
TUSSEN 7u EN 10u

 
FLES CAVA €12
€12/PAKKET


