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Familienieuws

In de week van 12 tot 15 november nemen we met onze school
deel aan “Show and Tell”. Dit is een Erasmusproject waarbij
scholen uit Frankrijk, Duitsland, Engeland samen met onze
school de krachten bundelen rond het thema “geen oorlog
meer”. De eerste ontmoeting tussen de vier scholen vindt
plaats hier bij ons in de Sint-Paulusschool.
Door samen te werken met elkaar en door te leren van elkaar,
willen we expertise en educatieve vaardigheden onderling uitwisselen. Onze school zet onder meer in op herstelgerichte praktijken. Op 12 november komen onze partners in Kortrijk aan. Elke
buitenlandse school komt met een achttal kinderen op bezoek.
De Franse, Britse en Duitse delegaties verblijven in hotels in Kortrijk. Tijdens die week zullen leerkrachten en kinderen uit de verschillende landen een programma voorgeschoteld krijgen, waarbij
ze uiteraard ook regelmatig op onze school aan het werk zullen
zijn. Op dinsdag 13 november worden er workshops voorzien in
L4, L5 en L6. Op donderdag 15 november brengen onze gasten,
samen met alle leerlingen van L6, een bezoek aan Ieper. Diezelfde avond verblijven onze gasten uit Frankrijk en Duitsland bij
gastgezinnen (L6).
De vier partnerscholen
Sint-Paulus Kortrijk, Belgium - College Saint Michel GuémenéPenfao, France - Gymnasium Kirchheim München, Germany - St
Peter's Church of England Primary School Aylesford, UK

De heer Marc Hanssens is overleden. Hij was de lieve grootvader
van Octavie (L4) en Hubertine
Hanssens(oud-ll). We bieden de
familie onze oprechte deelneming
aan bij het verlies van een dierbaar familielid.
De papa van juf Ophelia (L5A) is
overleden. We wensen juf heel
veel sterkte toe tijdens deze
moeilijke periode en bieden onze
innige deelneming aan.

Rechtzetting
De pedagogische studiedag in het
tweede trimester gaat door op
woensdag 13 februari 2019. Deze
vrije dag stond verkeerd gedateerd op de kalender. De foute
datum werd intussen aangepast.

Talata
Ook dit jaar neemt L6 opnieuw
deel aan Talata. Dit is een grensoverschrijdend project waarbij
jongeren aangemoedigd en gestimuleerd worden om Frans en Nederlands te leren en te gebruiken.
Onze school werkt hiervoor samen met een school uit Rijsel.
Later meer info!

Activiteiten komende week:
dinsdag 23 oktober: infoavond schoolrijpheid K3, 19.30 u—start fietsweek L1
donderdag 25 oktober: oudercontact lager - peuter infoavond om 19.30u
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Gouden veldloop in Wevelgem

Brons en goud voor
broer en zus Taveirne

Tijdens de laatste veldloop in Wevelgem haalde ons crossteam nog eens alles
uit de kast om het seizoen in schoonheid te kunnen afsluiten. Van harte proficiat aan al onze lopers voor hun inzet en hun doorzetting. Lewis Taveirne (L1)
spurtte zich naar de eerste plaats en
wist zo de felbegeerde gouden medaille te bemachtigen. Proficiat, Lewis!
Verder waren er nog knappe top tien
plaatsen voor Juliette Devos (10e pl,
L1), Marie Amandels (4e pl, L3), Lucas
Vervaecke (4e pl, L4) en Alexx Taveirne
(3e pl, L5).

Zomerse herfstuitstappen
Dat de herfst al een tijdje in het land is, kunnen we voorlopig enkel vaststellen als we een blik werpen op de kalender. Maar de meeste blaadjes
hangen nog altijd aan de bomen en natuurlijk was dat voor L1 en L2 geen
beletsel om deze week naar jaarlijkse gewoonte naar het bos te trekken.
Behalve enkele naar water snakkende wormen, was er nog niet zoveel
herfstmateriaal te vinden, maar de pret was er niet minder om. De kinderen van L2 kregen dinsdagvoormiddag in de Gavers leuke opdrachtjes
te verwerken. In de namiddag stond het genieten van zon en natuur in
de schijnwerpers. En voor L1 was de uitstap naar het Kluisbos een al
even groot succes! L’été Indien mag gerust nog even blijven duren...

Meer foto’s

Lucas Vervaecke

Mosselfeest
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op het mosselfeest!
We kijken al uit naar de
volgende editie !
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