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De Vriendenkring verwelkomt u zondag vanaf 11.30 u heel graag op het

MOSSELFEEST
Van harte bedankt voor uw aanwezigheid !
MAANDAG 15 OKTOBER
VRIJE DAG

Dinsdag wordt een avontuurlijk
dag voor L2. Beide klassen trekken die dag naar De Gavers!

Verkeershinder Condédreef—De Puzzel
De mensen van De Puzzel willen u op de hoogte brengen dat er
grote verkeershinder kan ontstaan tijdens de komende weken
(vermoedelijk van 12/10 tot 24/10) op de invalswegen naar de kinderopvang de Puzzel. De oorzaak hiervan zijn de asfalteringswerken in de Condédreef in 2 fases. Er zal steeds éénrichtingsverkeer
mogelijk zijn van de Pottelberg richting de snelwegoprit (het Ei),
de andere richting zal telkens via invalswegen(omleiding) gebeuren. Wij zullen ons uiterste best doen om de ingeschreven kinderen tijdig ,maar vooral veilig, naar de samenwerkende scholen
te brengen of af te halen, per bus of te voet. U houdt best zelf ook
rekening met vertragingen om uw kind te brengen naar de Puzzel
of af te halen.
Dank voor uw begrip en hopend op een vlot verloop.

L4

Thema WATER

Weten jullie hoeveel l water er nodig is om een jeansbroek te maken? Of hoeveel l water er gebruikt wordt voor een lekker stukje rundvlees op je bord?
Neen? Vraag het gerust aan de kinderen van het vierde leerjaar. Zij kunnen er
jullie alles over vertellen. 2 weken geleden kwam een afgevaardigde van stad
Kortrijk met de vraag of we wilden meehelpen om onze watervoetafdruk te verminderen. Vorige week gingen we in groepjes aan het werk op school en werkten we rond voeding, kleding, papier en direct water. Deze week waren we
zelfs echte filosofen. Terecht een boeiend onderwerp waar alle leerlingen van
het vierde hun schouders willen onder zetten.

14 oktober 2018 Jrg. 27
Donderdag 4 oktober was dag
van de leerkracht.
Het oudercomité had deze datum
met fluo aangestipt in de agenda
en toverde de refter om in een
vijfsterren ijssalon. Enkele mama’s en papa’s namen de toezichten op de speelplaats voor hun
rekening, zodat alle juffen en
meesters konden aanschuiven
aan de rijkgevulde buffettafel.
Een ijskoude attentie, maar een
bijzonder warm gebaar!
Heel hartelijk dank!

L4 Thema water

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

Lego Mindstorms
Net zoals vorig jaar kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar
zich opnieuw aansluiten bij de Mindstorm programmeerclub.
Ook nu weer gaat een team enthousiaste zesdeklassers de uitdaging aan om een robot te programmeren. Tijdens de First Lego
League in Vives op 25 november 2018 komen verschillende
teams tegen elkaar uit. Een team leert om problemen in de praktijk op te lossen en uiteraard hoe je een robot moet programmeren, zodat die allerlei taken kan uitvoeren. Tijdens het hele traject staan sportiviteit, samenwerking en respect voor elkaar
daarbij centraal.
Acht zesdeklassers schreven zich in. We wensen Bas, Lennert, Felix, Daan, Victor, Raf, Ian
en Chelsy heel veel plezier en succes met hun robot!
Meester Johan is de bezieler van het project en kan gerust nog wat hulp gebruiken om
tijdens de les de leerlingen te helpen en bij te sturen waar nodig.
Interesse? Mail naar meester Johan

Veldlopen

Belangrijke data

Woensdag was een vrije dag, maar dat belette onze veldlopers niet om
de sportschoenen aan te trekken en aan de start van de derde veldloop
van het seizoen te verschijnen. En kijk, onze trouwe atleten lieten ook in
Don Bosco opnieuw van zich horen en enkelen konden zelfs een top tien
plaats bemachtigen. Marie Amandels (L3)en Céleste Vanleeuwen (L3)
werden respectievelijk 3e en 6e. Alexx Taveirne (L5) behaalde de zesde
plaats en Jurre Deschamps (L5) spurtte zich naar een vierde plaats. Een
dikke proficiat aan al onze lopers!

Maandag 15 oktober: vrije dag
Dinsdag 16 oktober: L2 naar de Gavers
woensdag 17 oktober: veldloop Wevelgem
Dinsdag 23 oktober: infoavond
schoolrijpheid K3, 19.30 u
Donderdag 25 oktober: oudercontact lager
Dinsdag 6 november: oudercontact
K1/2/3
Donderdag 15 november: L5 en L6
naar Ieper

Actie “Oog voor lekkers” gestart.
Dounia, Justine en Alexx

Céleste en Marie

Elke vrijdag krijgen de leerlingen
tien weken lang een gratis stuk fruit.

