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De webwinkel is geopend

Vandaag start onze jaarlijkse verkoopactie Omnia. Dankzij jullie
inzet en heel gewaardeerde inspanning zorgen wij er op die manier voor dat de meerdaagse uitstappen van onze leerlingen voor
iedereen haalbaar blijven. Onze oudste kleuters gaan op tweedaagse naar De Lork en de vijfdeklassers gaan op plattelandsklas
naar St-Jan-in-Eremo. Onze laatstejaars tenslotte kijken nu al uit
naar de bosklas in Filot. Deze drie activiteiten behoren voor heel
wat jongens en meisjes ongetwijfeld tot het hoogtepunt in de StPaulusschool.
Alle oudste leerlingen krijgen de nodige documenten mee naar
huis, zodat ze dit weekend al aan de slag kunnen. We wensen
allen heel veel succes !

Voorleesmaand kleuters
In november na de herfstvakantie organiseert het oudercomité een voorleesmaand voor de peuters en kleuters. Het voorlezen gaat door elke woensdagvoormiddag vanaf 7 november tot en met 28 november. Het thema is dino's,
préhistorie, ...
Iedere voorlezer mag eigen verhaaltjes meebrengen.
Voor de peuters en kleuters gaat het om korte verhaaltjes.
Voor het eerste leerjaar denken we aan een dikker boek, waaruit dan week na
week verder voorgelezen kan worden.
Het oudercomité is nog op zoek naar mama’s, papa’s, grootouders, … die willen voorlezen.
Meer info bij de kleuterjuffen of bij Eva. eva.godefroidt@gmail.com

Knuffelverdriet
Jules uit de peuterklas is sinds vorige week zijn
knuffel (zie foto ) kwijt. We vermoeden dat iemand
hem heeft meegenomen.. Jules zit in de klas van juf
Ilse (P) en wil zijn knuffeltje heel graag terug.
Kan iemand hem helpen?

Bestel online
De bestellingen kunnen ook dit
jaar opnieuw overgemaakt worden via onze webwinkel.
Surf hiervoor naar onze website
en volg de link.
De actie loopt van
25 oktober tot tot
maandag 12 november .
Afhaling bestellingen
half december

Familiefoto’s
Op vrijdag 23 november volgt
een tweede sessie voor het
nemen van de familiefoto. Dan
wordt de familiefoto genomen
voor de kinderen die op 14
september nog niet aan de
beurt kwamen.
Na ontvangst van de flyer zal u
achteraf de bestelling digitaal
kunnen plaatsen.

Gezocht
Sinds het mosselfeest is
Milan De Koker (L5) op
zoek naar zijn
Penny Board (oranje
wielen, naam staat
onderaan, sticker).
Wie kan Milan helpen?

Groene speelplaats ...
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We sturen niet elke dag een dossier naar een minister. Onze
school kreeg alvast de steun van de stad Kortrijk. Indien we het
dossier “ontharding” binnenhalen, kunnen we € 100 000 tot
€ 250 000 krijgen voor onze nieuwe droomspeelplaats!

Na de veldlopers kwamen deze week
onze voetballers in actie. Op het voetbaltornooi in Kinderland dribbelden onze
kerels zich behendig naar een vijfde
plaats op twaalf ploegen. Goed gespeeld
Yann, Constantijn, Hammad, Winter,
Noah en Gust!

Verkeersweek
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Klasdoorbrekend werken in K1

Heel wat mama’s of papa’s zorgden
er mee voor dat de verkeersweek (L1)
op wieltjes verliep! Van harte dank!

Klik voor meer foto’s

Sportkriebels
Het vierde leerjaar heeft er een bijzondere week opzitten. De lessen gingen immers door in de lokalen van de Lange Munte. Maar de klemtoon
lag er natuurlijk op sport, spel en beweging. Onze vierdeklassers hebben
aan de foto’s te zien heel hard genoten van deze onvergetelijke week!

dinsdag 6 november
•

oudercontact K1/2/3
•
bedrijvenrally L6
Vertrek school 8u

Meer foto’s

