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Grootouderfeest voor de peuters en kleuters
-> maandag 30 maart in de namiddag voor peuter A, K1A en K2/3 A en B
-> dinsdag 31 maart in de namiddag voor peuter B, K1B en K2/3 C en D
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Een brief met concrete afspraken volgt nog. Alvast van harte welkom aan de grootouders.

Speelplaats
De school kreeg groen licht om een deel van de geplaatste speeltoestellen al te gebruiken.
Over twee weken komt men nog andere speeltoestellen plaatsen,
zoals een zandspeelplatform in de zandbak, de axenroosdieren en
nog wat stapstammen.
In maart komt men de toren op het mollengat installeren.
De oude zandbak werd een tijdje geleden afgebroken. Tijdens de
afbraakwerken werden heel wat houten planken gerecupereerd.
Daarmee gingen de leerlingen van L5 deze week enthousiast aan
de slag. Met een zaag, hamer en heel veel toewijding knutselden
ze prachtige nestkastjes in elkaar. Die krijgen binnenkort ongetwijfeld een geschikte plaats op onze groene speelplaats.

Sport
Tijdens het netbaltornooi in basisschool ‘t Fort kwamen vijf ploegen van
onze school in actie. De meisjes van het zesde leerjaar waren in topvorm
en wisten beslag te leggen op de eerste plaats! De vier andere ploegen
werden derde, vijfde, vijfde en zesde in hun reeks. Juf Tiziana en Juf Katrien waren de hevigste supporters !

Dikketruiendag
dinsdag 11 februari
Op dikketruiendag mogen
alle kinderen van het lager
een soepbeker meebrengen
naar school.

Het is één van de aller tofste dingen. Niet van het zesde … niet van St-Paulus … , maar van je héle leven. Hasmik, L6
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Op woensdag 12 februari vertrekt het zesde leerjaar op bosklas. Filot, een dorpje in de buurt van Hamoir,
wordt voor tien dagen de tijdelijke verblijfplaats van de beide klassen. Hieronder verneemt u hoe de zesdeklassers naar deze uitstap toeleven. Het wordt ongetwijfeld opnieuw een onvergetelijke ervaring voor L6.
Ik verlang om te ravotten met mijn vrienden. En ‘s avonds te babbelen
met iedereen. En ik wil vooral plezier hebben. Ik verlang zo hard…
Noah
Ik hoop dat we toffe avonturen beleven. Ik wil plezier maken door alle
toffe dingen die we gaan doen. Ik verlang om op muziek te dansen.
Bavo

Wijziging organisatie vertrek
Het binnenbrengen van de bagage gebeurt pas woensdagmorgen. De leerlingen van L6
kregen vandaag een brief mee
met alle nieuwe afspraken.

Ik wil met mijn camera foto’s nemen en ook de mooie natuur tekenen.
En vooral ook met mijn vrienden spelen of gezellig aan de
open haard zitten. Gijs
Als ik aan de bosklas denk, denk ik aan avonturen beleven
in de Ardennen en denk ik aan ravotten en kampen bouwen. Ook denk ik aan gezellig samen zijn met heel het
zesde leerjaar. Ik ga moeten zelfstandig zijn, want ik ben
tien dagen weg van huis. Victor
Het eerste wat ik graag wil is vriendschap. En ook gezelligheid en veel
plezier. Wat er ook bij hoort, is vuil zijn. En tenslotte ook avonturen beleven en veel dieren tegenkomen. Seppe
Als we aankomen verwacht ik dat het gebouw heel gezellig is. Want zonder plezier en gezelligheid valt er niets te beleven. Ik verwacht ook dat het
personeel vriendelijk is en dat we
veel avonturen zullen beleven.
Arthur.
Als ik het woord bosklas hoor, denk ik in de eerste plaats aan natuur.
En als ik aan natuur denk, denk ik aan bloemen, sparren, … Het
wordt super gezellig. Met meester Jan die gitaar speelt en juf Debo
met haar toffe ideetjes om van alles te doen. Hasmik

