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Herfstvakantie verlengd

Digitale oudercontacten

Door de verlengde herfstvakantie worden de leerlingen pas op
donderdag 12 november opnieuw op school verwacht. Hopelijk
kunnen we dan in goede gezondheid en met een voltallig lerarenkorps de lessen aanvatten.

Voor de tweede maal op rij organiseerde de school digitale oudercontacten. Geen gemakkelijke
opdracht, maar dankzij de ondersteuning die meester Johan,
meester Cedric en meester Pieter
-Jan ons boden, verliep alles heel
vlot.

Ondertussen heeft Stad Kortrijk ons laten weten dat zij de noodopvang zullen organiseren. Zij zullen dit doen op onze school. Alle informatie vinden jullie in de brief die de directeur gisteren mailde.
Voor vragen kunt u steeds bij hen terecht via
onderwijs@kortrijk.be en via het secretariaat van onze school.
Ouders die een ‘attest van sluiting van de school’ voor hun werkgever wensen, kunnen dit verkrijgen via het secretariaat. Stuur gerust
een mail naar sint.paulus@kbkscholen.be en wij bezorgen het u zo
vlug mogelijk.

Of toch bijna heel vlot. Zo waren
er enkele technische problemen.
Ook de bevestigingsmails kwamen niet altijd op de juiste plaats
terecht . En dat enkele mama’s of
papa’s door de drukke tijden de
afspraak uit het oog waren verloren, kunnen we best begrijpen.
Maar gelukkig konden de meesters en juffen met de meeste ouders een goed gesprek voeren.

Klik voor meer info

Meester Johan, ICT-bezieler van onze school, ontving deze
week een heel prettige mail.
“Gefeliciteerd! Uw school krijgt het Europese Kwaliteitslabel
voor het uitmuntende werk in het eTwinning-project "The Edgar project - "Discovering schools and routes in Europe with
Edgar. ….”
Meester Cedric: “We lieten een mascotte (een knuffel genaamd Edgar) doorheen de verschillende Europese landen reizen, zodat leerlingen in het basisonderwijs uit de verschillende landen hem online
kunnen volgen. Zo kunnen de jongens en meisjes zien, hoe Edgar
tijdens zijn reis binnen Europa kennis maakt met verschillende vervoersmiddelen, leert over veilig en duurzaam transport en tevens
kennis maakt met verschillende culturen.

De leerlingen van L6 sloten deze week hun ruimteproject af met een knutselactiviteit. Daarin konden
ze hun fantasie de vrije loop laten gaan. Er werden dan ook ettelijke nieuwe planeten uitgevonden en
in de kijkdozen kwamen de prachtigste ruimtelandschappen tot leven.
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Eerder op de week kregen beide klassen een workshop aangeboden door Franne, studente aan de
Artevelde Hogeschool in Gent. Victor Priem beschrijft hieronder zijn bevindingen.

Op maandag 26 oktober kwam Franne, een
kunstenares, een workshop geven over de
ruimte. Eerst kregen we één minuut om takjes, steentes, etc, te zoeken in het park. Daar
mochten we dan onze eigen aliens mee maken. Tijdens de uitleg van de volgende stap,
fiets er iemand over al onze werkjes. Dan
mochten we een pasportje maken met een
tekening, naam, personaliteit, etc. Daarna
mochten we kiezen hoe onze figuurtjes zich
voortbewegen en hoe hun stem klinkt. En
tenslotte konder we in een groepje een toneeltje maken en een plaats kiezen om ons
toneeltje te tonen aan de klas. Weet je: het
toneeltje moest in jabbertaal (= nonsenstaal)
gesproken worden.

Lou, Thibo en hun een kijkdoos.
Ninke verraste de klas met zelf
gebakken raketgebakjes.

Vriendschap tijdens de knutselles

STEUN OMNIA
Door de coronamaatregelen zullen de bezoekjes aan oma, oom of tante
wellicht heel beperkt zijn. Misschien vallen ook de jaarlijks geplande familiebezoekjes tijdens het Allerheiligenweekend daardoor weg. Toch zijn we
er zeker van dat heel wat kinderen hun best zullen doen om onze verkoopactie te doen slagen door bijvoorbeeld een mailtje of een whatsappberichtje
te sturen.

School gesloten

School gesloten

Eliana, Lara en Skye (L2A) komen precies
van de planeet Hallowena.

