SCHOOLSPROKKELS
woensdag 7 november 2018
Na de herfstvakan.e mochten wij een aantal nieuwe kindjes welkom heten in onze kleuterafdeling. Romy, Lewis
en Ilano star?en in de Jules-klas en in de Rikki-klas mochten Lore en Oona voor het eerst naar school.
We heten de nieuwe kinderen van harte welkom en hopen dat ze zich samen met hun ouders snel thuis mogen
voelen op onze school.

MAANDREKENINGEN

OPVANG GESLOTEN OP 15 NOVEMBER

De eerste maandrekening van het
huidige schooljaar zal deze week via

Donderdag 15 november is de buitenschoolse opvang
uitzonderlijk GESLOTEN.

mail in uw mailbox vallen. Onze keuze om deze digitaal te

De school zal die dag vanaf 8.00 uur ‘s morgens opvang

bezorgen, is een milieubewuste keuze.

voorzien op de speelplaats vooraan (dus ook voor
kleuters). Vanaf 8.15 uur gaan de andere schoolpoorten

Mocht u een vraag hebben omtrent deze factuur of ze
graag op papier ontvangen, gelieve ons hiervan op de
hoogte te brengen.

open en kunnen de kleuters dus langs de
kleuteringang komen.

Op de factuur staat ook een betalingstermijn (14 dagen).

‘s Avonds zal er opvang zijn tot 16.00 uur.

Gelieve deze betalingstermijn sUpt na te leven.

Bedankt om hiermee rekening te houden.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - VRIJAF VOOR DE KINDEREN

Op woensdag 28 november is er pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
Die dag gaan we met het team reﬂecteren over onze onderwijsleerprak.jk en zullen we bespreken
hoe we verder kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling kunnen bieden.
Op woensdag 28 november is er dus vrijaf voor de kinderen.
De kinderopvang is die dag wel geopend. Ouders die hiervan gebruik willen maken, nemen contact
op met de begeleiders van de kinderopvang, zodat ook daar een planning kan gemaakt worden.

LEREN LEREN VOOR VIJFDE LEERJAAR
Op maandag 5 november organiseerden we voor de kinderen (en hun ouders) van het vijfde leerjaar
een infoavond over 'Leren Leren'.
Hoe begin ik te leren, wat is belangrijk, hoe begeleid ik mijn kind bij het huiswerk of hoe kan ik mijn kind
helpen studeren.... werden op een ludieke, interac.eve en boeiende manier gebracht.
We hopen dat de kinderen en hun ouders aan de slag gaan met de vele .ps.

AFSPRAKEN
Af en toe blijven ouders - na het aRalen van hun kleuter - slenteren op de speelplaats van de
lagere afdeling om daar hun lager schoolkind op te pikken. Dit zorgt voor een onduidelijke
situa.e bij kinderen en leerkrachten.
Mag ik vragen dat ouders die hun kleuter oppikken terug via het hek naar de voorkant van de
school gaan om daar hun kind van de lagere afdeling af te halen?
Zo blijV het voor alle kinderen overzichtelijk waar mama of papa hen komen aRalen.

Sint-Paulus maakt deel uit van vzw Broeders van Liefde en scholengroep OP WEG

FAMILIENIEUWS

De voorbije maand deelden we geluk en verdriet ...
GEBOORTE
- Miel: broertje van Louis (2LH), Jolien (Klara-klas) en Jules (Jules-klas) Ryckeboer

KALENDER
maandag 5 november

L4: bezoek kerkhof
L5: voordracht 'leren leren' voor kinderen + ouders

dinsdag 6 november

nascholing techniek: juf Nathalie
L1: ouderavond eerste communie

donderdag 8 november
vrijdag 9 november

L1: uitstap Brielmeersen Deinze
nascholing techniek: juf Marianne en juf Isabelle
L5 + L6: toneelvoorstelling - Vluchtwegen

zondag 11 november
Wapens.lstand
maandag 12 tot en met woensdag 14 november
direc.eseminarie
maandag 12 november
dinsdag 13 november

Klara- + Winokio-klas: Kleuterboemeldag
nascholing EHBO: juf Kelly
nascholing techniek: meester Hans

donderdag 15 november

L4: uitstap Gent
OPVANG HARLEKIJN GESLOTEN

woensdag 21 november
donderdag 22 november

nascholing direc.e
L3: uitstap Brielmeersen

maandag 26 november

L6: stage

dinsdag 27 november
woensdag 28 november

nascholing juf Annemie
pedagogische studiedag - vrijaf voor de kinderen

vrijdag 30 november
dinsdag 4 december

L5 + L6: musical 40/45
nascholing juf Annemie

woensdag 5 december

Sinterklaas op bezoek

vrijdag 7 december
dinsdag 11 december

nascholing juf Annemie
L6: infoavond studiekeuze

maandag 17 december

nascholing juf Annemie
L5+L6: bezoek Vlaams Parlement

vrijdag 21 december

rapport 2

kerstviering
maandag 24 december tot vrijdag 4 januari
KERSTVAKANTIE

WEBSITE
Op paulus.op-weg.be vindt u heel wat info en fotomateriaal van onze school.
- Onder 'School' vindt u onze visie terug.
- Alle klassen hebben een eigen Blog, een eigen webstekje. Die kan u volgen via 'klassen' en
dan 'klasblogs'. De foto's van die klassen zijn dan ook daar te bezich.gen en staan niet meer
onder 'fotogalerijen'.
- Klik ‘PrakUsch’ en dan ‘Downloads’ om de kalender, het maandmenu, de medica.eﬁche, het schoolreglement e.d. terug
te vinden.
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