Belangrijk nieuws!

Welkom in de bijtjesklas

Reda

Lilya

Majid

Neyla

Welkom in de knuffelklas:

Aïcha

Harun

Bedankjes en complimenten!

Juf Tessa en juf Silke gaven de Rikki’s een leuke tijd rond het thema ‘ziek zijn’
Dank jullie wel en veel succes nog!

O, wat jammer!
De school nam deel aan de wedstrijd van ‘Kapitein Winokio’.
Je kan ons filmpje bekijken op de website: www.sintpaulusschool.be
Helaas zijn we niet gewonnen…
Maar wat hebben jullie dat FANTASTISCH gedaan.

In de kijker.

PANNENKOEKENFEEST

Allemaal welkom!
Op vrijdag 3 februari 2017 is het ons jaarlijks pannenkoekenfeest! Hier kan je
alvast eens kijken wat je allemaal kan verkrijgen.

DE JARIGEN
De jarigen van november 2016

De jarigen van december 2016

SCHOOLPROJECT: Iedereen paraat voor een veilige straat!

Sint onderweg…
De Sint en zijn pieten hebben heel wat pech gehad. Opweg naar onze school… liep
alles mis!
Eerst viel zijn paard in de beek, waardoor het paard “Slechtweervandaag” ziek
werd…

De volgende dag vertrok hij dan maar met de fiets, maar dat liep
ook niet zo goed af. Dan maar met de tram,
maar ook daar liep het weer helemaal fout!
Zijn baard bleef tussen de deuren van de tram…

De Sint en zijn pieten besloten dan maar te voet te vertrekken…
Dit was een hele lange weg…

Vrijdag 2 december zou Sinterklaas op onze school toekomen. We maakten de
turnzaal helemaal klaar voor een groot feest samen met Pipo en Pipette. En dan ging
plots de telefoon. Sinterklaas en zwarte Piet zijn nog steeds onderweg… Ze geraken
niet op tijd voor het feest…
Maar gelukkig, maandag klonk een luide sirene door onze school…
De politie?????
Ah, Daar zijn Sinterklaas en zijn Pieten eindelijk.
Dank je wel politie om Sinterkaas en zijn pieten
naar onze school te brengen!

Hallo iedereen,
Vandaag vertel ik over de FLUO-wandeling . Alle kinderen moesten met zo veel
mogelijk fluo-kleren komen. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders mochten
mee. Want samen maakten we een wandeling.
Er zijn enkele ouders die zijn mee gekomen met fluo-kleren aan.
We vonden het wel leuk en grappig.
Na de wandeling kregen we warme chocomelk of thee.
Nesrine, 6de

leerjaar

De Fluoman zegt BRAVO VOOR DE
FLUOWANDELING!
Op donderdag 22 december 2016 organiseerden de juffen en meesters van de SintPaulusschool een enorme FLUOWANDELING!
Wat was dit leuk!
Zoveel kinderen en mama’s die meewandelden!
En daarna kregen we warme thee of chocomelk.
Het 6de leerjaar verkocht ook lekkere zelfgemaakte koekjes voor het goede doel, Bednet!
Wat leuk !
Doe zo verder Sint-Paulusschool!
En vergeet niet: FLUO IS COOL!
Groetjes,
De Fluoman

Klasnieuws.

Nieuws uit de Rikki- en Kikkerklas
Kerstfeest vieren bij de Rikki’s en de Kikkers.
Gezellig samen zijn tijdens de kerstperiode. Samen met de mama’s en de juffen
hebben de kleuters van de Rikkiklas en de Kikkerklas spelletjes gespeeld.

Nieuws uit het zesde leerjaar

Wij, het 6de leerjaar zijn een middelbare school gaan bezoeken. We gingen al eens
uittesten hoe dat gaat…
We hebben 4 lesuren gevolgd. De eerste was de les Latijn.
De tweede was Nederlands en dan Wetenschap. Als laatste was de coolste en dat
was “Techniek”.
We hebben daar blokken moeten verplaatsen op de computer.
Voor de eerste drie lesuren waren er juffen en die van techniek was een meester.

Ilias, zesde leerjaar

DANK U!
Dank u aan iedereen.
We hebben 250 euro verzameld met de verkoop van onze zelfgemaakte koekjes.
We zijn heel blij met het geld dat we aan de ziek kinderen kunnen geven. Ik hoop
dat ze blij zullen zijn.
Dank u aan iedereen die koekjes gebakken en gekocht heeft. Wij zijn heel blij en
fier   .
6de leerjaar

,

De mensen van D5R zijn op school gekomen, omdat we mee hebben gedaan aan
ketnetkoekenbak .
Wij hebben 250 euro verzameld. Het was heel leuk.
We deden dit op donderdag 22 december 2016. We hielpen met deze actie kinderen die heel erg
ziek zijn zoals kinderen die kanker hebben .
Met dit geld kunnen ze bij BEDNET camera’s en computers kopen om in de klas en bij het kind
thuis te zetten. Zo kan het zieke kind de les meevolgen en zijn vriendjes zien.
Van Sarah 6de leerjaar

Nieuws uit de BIJTJES- en KNUFFELKLAS

Kerstontbijt
Voor de kerstvakantie hebben de kleuters van de bijtjesklas en de knuffelklas een gezellig
kerstontbijt georganiseerd.
Enkele mama’s en papa’s hebben voor lekkere dingen gezorgd. Er was chocolademelk,
fruitsap, chocoladebroodjes, cornflakes, pannenkoekjes … Te veel om op te noemen. Onze
buikjes waren goed gevuld!

Nieuws uit de BIJTJESKLAS en het EERSTE LEERJAAR

Peter- en meterschap
Er is niets leuker dan voor iemand te zorgen, iemand te helpen, iemand bij te staan…
Wel, dat dachten wij ook. Daarom mogen de ‘grote’ kinderen van het eerste leerjaar
vanaf nu zorg dragen voor een kindje van de bijtjesklas.
Vanaf nu zijn zij meter of peter van een kindje van de bijtjesklas.
Wat houdt deze taak zoal in?
-

Helpen de jassen aan- en uit te doen in de refter.
Hun bekommeren over hen op de speelplaats.
Misschien wel een leuk spelletje spelen met hen op de speelplaats.
…

Hun foto komt bv. ook terecht op de kapstok in de refter. Zo kunnen de peters en
de meters hun spruit goed helpen!
Alvast véél succes gewenst en een dikke proficiat aan alle meters en peters!

Weetjes en tips

Graag herinneren wij jullie allen aan de website van de school:
http://www.sintpaulusschool.be
Ook daar kunnen jullie nieuwe foto’s bekijken van de klas van uw kind(eren). Ook
andere informatie zoals het schoolreglement, de visie, de verbouwingen, … kunnen
jullie daar terugvinden.

BABBELTJESKRANT

Data en gebeurtenissen.

 2de trimester

o Facultatieve verlofdag: maandag 30 januari 2017 (géén opvang)
o Pedagogische studiedag: woensdag 15 februari 2017 (géén opvang)
o Krokusvakantie: van maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2017
o Pannenkoekenfestijn: vrijdag 3 februari 2017 vanaf 15.30 uur
o Schoolfotograaf: maandag 27 maart 2017 (voormiddag)
o Oudercontact voor alle ouders  week van 27 maart 2017
o Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017

Allerlei.

Allerlei

Met de ouders naar de tentoonstelling van Ingrid Godon.

Nieuws uit het TWEEDE LEERJAAR
Spelen maar in het tweede leerjaar!
Het tweede leerjaar speelde voor de vakantie samen het Snelspel !
Super leuk vonden ze het !

En omdat ze het zo leuk vonden moest ik in de schoolkrant een spelletje zetten dat ze thuis
ook konden spelen… dus, kijk maar snel op de volgende pagina voor het spelletje!

Wat heb je nodig ?

Familienieuws

PROFICIAT!
Geboortes:

Hallo iedereen
Vandaag ga ik over mijn nieuwe broertjes praten .

Ze zijn geboren de 7/11/2016.
Ze zijn echte tweelingen, identieke tweeling.
In het begin was het heel moeilijk voor mijn mama. Maar alles is goed gekomen. Het
ziekenhuis is Sint-Elisabeth. ’t Is echt een mooi en groot ziekenhuis .
Ik ben heel blij.
Groetjes Nesrine

PROFICIAT!
Geboortes: Broertje van Daoud en Adam Ouardighi!

