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PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR
De kracht en gedrevenheid waarmee we
op weg gaan is groot.
De weg vertoont in deze tijd tal van oneffenheden,
maar we gaan hem samen.
We zijn er voor elkaar.
Als we struikelen, helpen we elkaar weer opstaan.
Met een knipoog en een vleugje humor versterken we elkaar.
Samen komen we erdoor.

Wat na de kerstvakantie?

Oudercontacten

Nu blijkt dat de coronacijfers niet evolueren zoals gehoopt, kunnen er opnieuw verstrengde maatregelen worden verwacht.
Voor de scholen is het nu afwachten op de
beslissing van het overlegcomité om zicht
te krijgen op de toestand na de kerstvakantie.

U ontving eerder al een mail met meer
info. Nog geen afspraak gemaakt?
Dan kan u dit ook hier doen.

We gaan ervan uit en hopen dat de basisscholen in januari gewoon kunnen starten. Indien dit niet het geval zou
zijn, houden we u zeker op de hoogte. Voor alle zekerheid geven we de handboeken en werkboeken al mee
naar huis. Het is zeker niet de bedoeling om er tijdens de
kerstvakantie al zelf mee aan de slag te gaan.

Van zodra u uw keuze hebt gemaakt, krijgt u een
mail doorgestuurd (no-reply@st-paulus.be) met
daarop het tijdstip dat u koos en de link waarop je
moet klikken om op dat gekozen moment verbinding te maken met de leerkracht.

MAAK EEN AFSPRAAK

Wat wel al met zekerheid kan gemeld worden, is dat er
geen meerdaagse uitstappen kunnen georganiseerd worden tot aan krokusvakantie. Dat betekent dat de bosklas
van L6 in het gedrang komt. Op dit ogenblik namen we
een optie voor een nieuwe datum later in het schooljaar.

De stap naar het secundair onderwijs staat voor de deur
Door de coronamaatregelen worden online infomomenten (webinars) voor ouders voorzien waarvoor
op voorhand kan ingetekend worden. Deze gaan door op dinsdag 26 en donderdag 28 januari telkens
om 18u en 20u. De inschrijvingen zullen gebeuren via een google-form waarvan we de link nog zullen
verspreiden via de school en op onze website.

Nieuws uit de parochie
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Zin om er tijdens de kerstvakantie eens op uit te trekken met je gezin of je bubbel?
Elke namiddag tussen 14.00u en 17.00u kan je deelnemen aan de ‘kerstexpeditie’
georganiseerd door onze pastorale eenheid. Een leuke wandeling van 3 km met opdrachten en belevenissen in de verschillende kerken en een heuse zoektocht.
Van harte welkom!

Speelplaats wordt nog groener
Op dinsdag 15 december werden op onze speelplaats wilgenhutten en een wilgentunnel
geplaatst. De kinderen van het vijfde leerjaar werkten in een beurtrol om telkens een
uurtje mee te werken aan de opbouw van de constructies. Het resultaat is prachtig ...
Lees en bekijk meer foto’s op klimaatspeelplaats.be

Ook tijdens de laatste week van het eerste trimester werd er nog
flink verder gewerkt in L1. Maar nu mogen de eersteklassers,
samen met alle andere leerlingen, genieten van een welverdiende vakantie!

Als bedanking voor de verkoop van de
kerstkaarten ontvingen we van KVK niet
enkel KVK-gadgets, maar ook dit prachtige wedstrijdshirt, gedragen door KVKspeler Makarenko. Niet toevallig de
matchwinnaar van de recente wedstrijd
tegen Standard.

KVK-fans Jean en Finn poseren fier met het shirt!

