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Kalender

WOENSDAG 11 MAART

•

dinsdag 10 maart: infosessie vakantieopvang, 19u

•

woensdag 11 maart : vrije dag, pedagogische studiedag

VRIJE DAG

•

vrijdag 20 maart: filmavond bosklas, L6 en familie

•

zaterdag 21 maart: openingsfeest nieuwe speelplaats

•

vrijdag 27 maart: spaghettiavond, oudercomité, vanaf 17.30u

•

maandag 30 maart: grootouderfeest kleuters—vertrek zeeklassen L5

•

dinsdag 31 maart: grootouderfeest kleuters

•

donderdag 2 april: sportdag lager

•

vrijdag 3 april: terugkomst zeeklassen, L5

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Toegang school
De toegang via de Kongoweg is
nog een week langer niet bereikbaar omdat de werken vertraging opliepen door het
slechte weer.

Coronavirus

sint.paulus@kbkscholen.be

Wat moet de school nu doen?
In alle Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht:
•

De school hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen. Ze wordt gecontacteerd als ze maatregelen moet
nemen.

•

Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Volgende symptomen kunnen op besmetting wijzen: koorts, hoesten en kortademigheid. Hebben ze die niet, dan is er geen
enkele reden om thuis te blijven.

•

Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren
de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.

•

Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat team verwittigt de school en
neemt meteen ook de nodige maatregelen.

•

Ook de preventiemaatregelen blijvend toepassen is belangrijk om het risico op besmetting in te perken,
op school én thuis.

Ouders organiseren zelf opvang tijdens
vakantieperiodes

www.st-paulus.be

Ben jij ook op zoek naar opvang tijdens vakantie periodes? Heb je
ook genoeg van de puzzelstress tussen kampjes, opvanginitiatieven,
grootouders, …?
Waarom zouden we niet zelf onze eigen vakantieopvang op Sint-Paulus
organiseren? De school is immers de vertrouwde leer- en leefomgeving van onze kinderen en dankzij de nieuwe speelplaats bovendien
ook een paradijs om buiten de schooluren te vertoeven.
Bijspelen is samen buitenschoolse kinderopvang organiseren met een
beurtrolsysteem. Samen met een andere ouder/grootouder/familielid
ga je bijvoorbeeld één (deel van de) dag van de week met de kinderen
bijspelen. In ruil heb je recht op 4 opvangbeurten voor je eigen kinderen. Zo bepalen we zelf onze planning.
Wij zouden dit graag uitproberen in de periode van
20 juli tot 14 augustus 2020 op onze school.
Heb jij interesse om hieraan mee te werken?
Stuur een mailtje naar ellen.coghe@telenet.be en kom naar de infosessie op dinsdag 10 maart om 19.00 op school.
Wil je nu al meer weten over ‘bijspelen’?
Surf naar https://www.cokido.org/

sint.paulus@kbkscholen.be

Tot dan!

In het eerste leerjaar
gingen de kinderen in
groepjes aan de slag
om samen te werken
rond het thema
“dieren”.

Bestel kaarten !

Bosklasfilm
Op vrijdag 20 maart gaat de
filmvoorstelling door van de
bosklas voor de leerlingen van
L6 en hun familie.
Vanaf 20.00u kan u bij een glaasje,
aangeboden door de school, alvast
wat bijpraten. Om 21u start de vertoning en kan u met eigen ogen vaststellen of alle straffe bosklasverhalen
wel degelijk blijken te kloppen.

