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Broertjes en zusjes geboren in 2018 kunnen vanaf 20 januari tot 7 februari 2020
inschrijven met de voorrangsregel.
Dinsdag 28 januari 2020
- Toneel L1
- “Naar het secundair” Infoavond CLB die doorgaat in OC Marke (19.30u) voor
ouders L6
Donderdag 30 januari 2020
- Infoavond bosklas, 19.30u (ouders L6)
- Infoavond ouders nieuwe, instappende peuters (19.30u)
Vrijdag 31 januari 2020
Wendag voor peuters
Maandag 3 februari 2020
Instapdag peuters

sint.paulus@kbkscholen.be

Dinsdag 11 februari 2020
Dikketruiendag
Woensdag 12 februari 2020
Vertrek bosklas L6
Vrijdag 21 februari 2020
Thuiskomst bosklas L6

Gedichtje van Aiko uit 4B rond
“biodiversiteit” voor dikketruiendag.

Vroeger waren er 101 bomen
Tot op een dag de houthakkers gingen komen.

In de boom maakte ik mijn eigen vlot
Ook dat ging kapot.

Wat na het zesde leerjaar?
De leerlingen van het zesde leerjaar
kregen deze week uitgebreide informatie over de structuur van het secundair onderwijs. Ouders met leerlingen in L6 krijgen deze info dinsdagavond aangereikt op de infoavond van het CLB in het OC Marke
(19.30u). Daarnaast bezoeken beide
klassen van L6 in de komende weken
twee secundaire scholen, zodat ze
zich een beeld kunnen vormen van
hoe het er volgend schooljaar zal
aan toegaan.

Gedicht van een rijmridder uit L6
Voel de de wind door je haren
Laat je gevoelens door je varen
Hoor de vogels in de bomen
'k Ben precies aan het dromen
Zie de blaadjes aan de takken
Ik loop weer op hoge hakken
Naar een feestje in de buitenlucht
't Is gedaan met die koude winterzucht

Mijn papa zei: ”Ga gaan betogen!”
“Zeg dat ze dat niet mogen.”

‘k Zie de bloemen in het gras
En het 't is weer leuk in de klas
Maar we zijn toch nog aan het leren
En ik heb nieuwe zomerkleren

Ik zei tegen de regering:
“Mijn boom is nu kapot!”
Toen kreeg ik mijn eigen boom met vlot!

Het wordt weer warm
En ik heb een muggenbeet op mijn arm
Het is mooi weer aan het komen
En het water is zacht aan het stromen
Anaïs
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Ridders en kastelen
Tijd om de verontrustende klimaatproblemen die op ons afkomen even opzij te schuiven. We galopperen met onze playmobielpaarden opnieuw naar de Middeleeuwen. Weg met de gaten in de ozonlaag en de emissiezones in onze steden . Zo lijken
onze leerlingen van L2, L4 en L6 er toch over te denken. Want met zijn allen werken deze drie klassen
op dit ogenblik aan het project “ridders en kastelen”. Het wordt een unieke samenwerking waarbij elk
leerjaar een specifieke opdracht krijgt aangereikt. In het tweede leerjaar knutselen ze kastelen en
burchten in elkaar. Op de foto’s kan je zien dat de kinderen daarbij al hulp kregen van onze zesdeklassers. De leerlingen van L4 bedenken en ontwerpen allerlei bijzondere personages die in en rond de
burchten komen wonen. En tenslotte gaan onze zesdeklassers aan de hand van al het geknutselde materiaal avontuurlijke scenario’s bedenken, die later moeten uitmonden in spannende en meeslepende
animatiefilmpjes. Maar eerst gaan ze nog op bosklas, waar ze inspiratie kunnen opdoen in het kasteel
Château d’Insegotte, hun verblijfplaats in het Ardense dorpje Filot.

