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Einde WO I
Op 12 november was er in het vijfde leerjaar een tentoonstelling over de eerste wereldoorlog. Er waren verschillende thema’s, bijvoorbeeld de luchtvaart, de vluchtelingen, de wapens… Naast de andere klassen van het lager zakten ook heel
wat ouders en grootouders naar het museum van L5 af. Het
was dan ook heel druk in de klassen en we zagen niets dan blije
gezichten. Het was een heel boeiende middag voor iedereen.
De klassen van juf Ophelia en meester Cedric hebben een klasblog waar nog
meer foto’s terug te vinden zijn. Klasblog vijfde leerjaar: https://
l5paulus.wordpress.com/
Deze nieuwe peuters stapten voor het eerst het schoolleven in. Hartelijk welkom aan Aicha, Lore, Pauline,
Remi, Oskar, Milan, Cesar, Lara en Oliver
Het intacte speelgoed (geen
pluche en geen batterijen)
voor kansarme gezinnen
kan binnengebracht worden
Vrijdag 16/11/18 van 15u - 18u
in de Minister Vanden PeereZaterdag 17/11/2018 van 9u - 12u
boomlaan nr. 21 te Kortrijk.

Speelgoedinzameling

Familiefoto’s

Actie “oog voor lekkers”
Ons fruitteam tekent wekelijks present om alle
klassen tien vrijdagen
lang van een mand vers
fruit te voorzien.
Hartelijk dank!

Op vrijdag 23 november worden de
resterende familiefoto’s genomen.

woensdag 28 november
VRIJE DAG
pedagogische studiedag

Modeshow
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Vrijdag ging de traditionele modeshow van het zesde leerjaar door. De leerlingen van L6 hadden weken gewerkt
aan hun originele creatie van wegwerpmaterialen om die dan uiteindelijk op de catwalk aan hun familie te showen. Ook heel wat oud-leerlingen tekenden present om mee te genieten van de unieke outfits.
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Bewogen week voor L6
Deze week ging het Erasmusproject door. We zijn met Franse, Engelse en Duitse kinderen naar Brugge
en Ieper geweest. We zijn ook gaan schaatsen en naar het Dolfinarium geweest. Ook gingen we naar
de Last Post in Ieper. Het was een topweek! Kenzo
Ik heb wel niet gepraat met de kinderen uit de andere landen, maar zij vonden het heel leuk. Dat kon je
zien aan hun gezichten. Helena
Ik vond het een heel leuke week. Ik heb vooral met de twee Franse leerlingen gepraat: Thibault en
Mathéo. Maxime
We gingen met de bus naar een eetplaats waar we frietjes gegeten hebben. Victor
Deze week was het echt tof! We hebben veel gebabbeld met elkaar en leuke spelletjes
gespeeld. Het was wel moeilijk om elkaar te begrijpen. Dank u voor de bijzondere week,
iedereen! Maura.
Ik vond het interessant om eens met die andere kinderen op stap te gaan. En dat je ook
allemaal andere talen hoort. We communiceerden ook een beetje met elkaar en probeerden ook eens iets uit te leggen. Marie
Ik sprak Enkels met de Duitsers en ook wat gebarentaal. De Fransen die konden geen
Engels, dat dat vond ik moeilijk om mee te spreken. Madéleine.

