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Verkoopactie OMNIA: laatste weekend!
Bestelde u al één of meer van onze heerlijke producten uit
onze webwinkel? Goed zo! En vooral: hartelijk dank!
Want op die manier steunt u onze onvergetelijke meerdaagse uitstappen. Vond u nog niet de tijd om een bestelling te plaatsen, dan kan u dit nog dit weekend plannen. Zondagavond sluit onze webwinkel de deuren en
worden alle bestellingen overgemaakt aan onze partners.
De bestelde producten kunnen afgehaald worden tijdens
de voorlaatste week van het
schooljaar, zodat ze eventueel
als eindejaarsgeschenk kunnen gebruikt worden.

MAANDAG 11 NOVEMBER

VRIJE DAG
Geboortenieuws
Brent (L1B) en Lio (K2/3D) Pattyn
zijn bijzonder blij met de geboorte
van hun zusje Rosie. De lieve baby is geboren op 5 november
2019. Onze hartelijke gelukwensen aan mama Tina en papa Wim.
Overlijden

Naar de webwinkel!

Hartelijk dank voor uw
bestelling!

PAULUS LOOPT WARM
Ook dit jaar kan “De Warmste Week” opnieuw rekenen op de steun
van onze school. Paulus loopt warm op vrijdag 15 november. Heel
wat sympathisanten schreven zich al in, maar ook op de dag zelf kunt
u zich nog melden aan het onthaal in de gymzaal. Tussen 16u en 19u
kan u toertjes lopen in en rond de school.
Tijdens de vorige editie haalden we ruim 4000 euro op voor het goede doel. Dit jaar willen we voor de MS Liga Vlaanderen minstens
even goed doen!
Er zijn stands voorzien die ervoor zorgen dat U die avond niet met
honger of dorst naar huis hoeft te gaan.
Tot vrijdag!

Jrg. 28

De heer Jean-Pierre Clochet, de
opa van Marie-Lou uit klas 1A is
overleden op 28 oktober 2019 te
Kortrijk. Hij werd 69 jaar.
Ook Federica Depuydt (L3B)
moest onlangs afscheid nemen
van haar lieve opa.
We bieden aan beide families onze oprechte deelneming aan.

Boeiende activiteiten
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De voorbije week zat voor onze leerlingen boordevol boeiende activiteiten. Onze oudste leerlingen
uit het zesde leerjaar brachten een dagje door in een Kortrijks bedrijf. In het derde leerjaar zorgde
“alles met de bal” voor het sportieve hoogtepunt van de week. En in het vijfde leerjaar stond naar
aanleiding van 11 november het jaarlijks bezoek aan de stad Ieper op het programma.
We zijn met het vijfde leerjaar op uitstap geweest naar de Westhoek. Het ging
over de eerste wereldoorlog. Beamlak
We zijn eerst naar de Menenpoort geweest. We hebben daar veel namen gezien
van overleden soldaten. Jonah
Toen we bij de Menenpoort kwamen, gaf meester Dirk veel uitleg. Ook over de
54 987 namen die op de Menenpoort staan. Dat zijn mensen die ze niet meer
hebben teruggevonden. Kamiel
We zijn naar het museum geweest en hebben ongeveer twee uur naar de gids
geluisterd. We hebben de loopgraven gezien en de dingen om de soldaten te
verzorgen. Onno
In het café heb ik een cola zero besteld en ik heb mijn lunch opgegeten. Noah
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Daarna gingen we naar het kerkhof, Tyne Cot Cemetry. Aaila
Op het kerkhof liggen ook Joodse mensen die gestorven zijn. Hun familie legt een
steentje op hun graf.
Toen we naar de bus liepen, werkte de bus niet en had hij een half uur vertraging.
Maar als hij eindelijk startte, stapten we in en reden we veilig naar school. June

Bedrijvenrally L6
Yousra kreeg felicitaties
van de chef voor haar
werk in het cateringbedrijf Himpe. Voor
‘opdienen’ haalden
Milan en Anaïs dan
weer de hoogste onderscheiding in
feestzaal “Cortina”.

