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De oudsten van onze school kregen eerder deze maand een brief mee naar huis waarin
gevraagd wordt of uw kind een broertje of zusje heeft, geboren in 2017.
Gelieve ons het strookje dat bij de brief hoort terug te bezorgen tegen
MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 .

Sneeuwpret
Een tweede winterprik zorgde voor
heel wat animo op de speelplaats.
Voor de leerlingen kon de pret niet op.
Wat we met zijn allen over de hevige
sneeuwval dachten, kon u zien op het WTV-nieuws. De uitzending
gemist? Bekijk de reportage met Sint-Paulus in de hoofdrol opnieuw via deze link: https://www.focus-wtv.be/weer/sneeuw-de-provincie

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

Herinnering : inschrijven broertje of zusje geboren in 2017

Bosklas L6
Op dinsdag 5 februari (20u) is er
een infoavond over de bosklas
voor de ouders met leerlingen in
het zesde leerjaar.

Techniek op school
In kader van het thema ‘Handig die handen’ leerden we in het
tweede leerjaar over huizen en over beroepen. Want om een huis
te bouwen, komen er heel wat beroepen aan te pas… De schilder,
de elektricien, de loodgieter, de metselaar, de timmerman… Met
gereedschappen gingen we aan de slag om al deze beroepen zelf
eens uit te proberen. De hamer, de elektrische draadjes, het
schuurpapier,… het is eens iets anders dan die balpennen en die
potloden!
Op de foto’s op de website kunnen jullie zelf
onze handigheid bewonderen.

Volgende week vindt de grote
quiz plaats.
Schrijf in via mail !

www.st-paulus.be

Zes leerlingen uit L6 vertoefden deze week in Engeland. Woensdag beleefden ze een topdag met een bezoek aan Londen. Dit is een fragmentje uit hun dagboek...
“Daarna namen we de boottaxi op de Theems richting London Eye. Een reuzenrad met een zicht op Londen. Gelukkig hadden wij geen hoogtevrees.
Jammer dat de Big Ben 'ingepakt' was wegens restauratiewerken. Van bovenuit een zicht op de Houses of Parliament, St Jamespark, Buckingham Palace… Eenmaal uit de London Eye stapten we over Westminster Bridge richting Downing Street. Zwaar bewaakt, die straat van de Prime Minister! Een
beetje verder zagen we de Horse Guard. Wachters op twee mooie, zwarte
paarden. Wandelend door het St Jamespark konden we het Buckingham
Palace bewonderen. Wat een gebouw! Via Trafalgar Square de metro genomen naar Covent Garden: vrije tijd= shopping time. En jawel, de ponden rolden over de toonbank. Van mooie tasjes tot sleutelhangers tot mini Big Bens
tot lekkernijen werden aangekocht. Leuk! …”
In L6 viel er heel wat
lekkers te proeven
tijdens de voorstelling
van de landen uit het
Verenigd Koninkrijk.
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Toneel
Zowel onze allerjongste als onze oudste leerlingen brachten deze
week een bezoek aan het theater. Onze jongste kleuters trokken naar
het Arenatheater en beleefden boeiende momenten met de voorstelling Boks.
Voor de oudste leerlingen van L5 en L6 was er de nodige aandacht
vereist tijdens de voorstelling ‘Rood’ in de schouwburg.

De jongste kleuters tijdens de voorstelling Boks

Het toneel was soms moeilijk te begrijpen, maar het was wel duidelijk dat het over ‘pesten’ ging. Als je gepest wordt, moet je dat aan
iemand vertellen. Het bijzondere aan de voorstelling was dat er een verteller was en dat andere personages vooral moesten uitbeelden.
Céline
Ik vond het goed gespeeld met veel emoties. De schrijver wilde ons duidelijk maken: als je gepest wordt, zeg het aan iemand. Er werd
tijdens de voorstelling voortdurend getekend. Maxime
Ik vond het geweldig hoe er gespeeld werd, maar het was best wel moeilijk te begrijpen. De acteurs vertelden achteraf dat ze vroeger
allemaal ook zelf werden gepest. De meeste acteurs hadden een beperking. Dat was niet nagespeeld. Sohayb.
Je mocht niet alles letterlijk opvatten. Er zaten veel figuurlijke betekenissen in. Wat doe je als je gepest wordt? Ik vond het heel origineel
dat de verteller tijdens het verhaal ook alles tekende (tekening werd geprojecteerd). Zo snapte je beter wat er bedoeld werd. Kenzo.

