SCHOOLSPROKKELS
woensdag 5 december 2018
Vandaag bracht Sinterklaas een bezoekje aan onze school. Voor de gelegenheid had hij een wel erg
gekke Zwarte Piet meegebracht.
Terwijl de Sint op bezoek ging bij de jongste kleuters, genoten de oudere kinderen van een feest in de
zaal. Hierbij mochten de kinderen zelf ook een optreden verzorgen. Feest voor iedereen dus....

ADVENT

Elke maandag komen we met z'n allen (kleuters en lagere) samen op de speelplaats. We
zingen samen een liedje, maken het eventjes sIl, doen een kaarsje branden en proberen
zelf ook een lichtje te zijn in deze donkere Ijden.
Ik wens iedereen een ﬁjne adventsperiode toe.

AFSPRAKEN BIJ AFWEZIGHEID
Om misverstanden te vermijden, herhalen we graag nog eens de afspraken bij
afwezigheid van uw kind.
• Ouders brengen het secretariaat steeds op de hoogte voor 9.00 uur. Dit
gebeurt liefst telefonisch (09 371 73 64) of via mail (hilde.vannevel@opweg.be).
• Indien het secretariaat verwi]gd wordt voor 9.00 uur, wordt de maalIjd niet
aangerekend en neemt de school de kost voor haar rekening.
• Indien het secretariaat niet verwi]gd werd voor 9.00 uur, wordt de warme maalIjd aangerekend.
• Indien u weet hebt dat de afwezigheid meerdere dagen zal aanhouden, gelieve dit meteen ook door te geven. Zoniet
verwachten we dat u de volgende dag opnieuw contact opneemt.
• Ook indien uw kind GEEN warme maalIjd gebruikt, vragen we om ons toch op de hoogte te brengen van de
afwezigheid van uw kind.

CONTROLE DRINKWATER
Bij een controle van het drinkwater, uitgevoerd op 18 september 2018, is gebleken
dat het water op onze school voor alle parameters voldoet aan de weTelijke vereiste
normen.
Dit betekent dat kinderen dus vrij mogen drinken van het leidingwater. Zo kunnen we
het drinken van water blijven promoten als gezonde dorstlesser.

SAVE THE DATE - HANSBEKE PARK
Noteer alvast zaterdag 15 juni 2019 in uw agenda. Die dag plaatsen we Hansbeke Park op de
kalender. De voorbije jaren groeide Hansbeke Park uit tot een begrip, een feest voor groot en
klein, een ontmoeIngsmoment voor de Hansbekenaren.
Dit jaar vieren we reeds het vijJarig jubileum.
We beloven dan ook om er dit jaar een onvergetelijke dag van te maken.
Sint-Paulus maakt deel uit van vzw Broeders van Liefde en scholengroep OP WEG

FAMILIENIEUWS

De voorbije maand deelden we geluk en verdriet ...
GEBOORTE
/

OVERLIJDEN
- Monique Devos: oma van Louis (2LH), Jolien (Klara-klas) en Jules (Jules-klas)
Ryckeboer
- Florent Dutranoy: schoonvader van mevr. Marina (middag- en poetshulp)

VAKANTIE- EN VRIJETIJDSBEURS
In Vlaanderen bestaan heel wat organisaIes die een vakanIeen vrijeIjdsaanbod hebben voor kleuters en jongeren.
In 2014 en 2016 werd reeds een kleinschalige vakanIebeurs in
Ten Dries Landegem georganiseerd.
Dit jaar willen we een aanbod bieden van alle organisaIes en
werkingen die alle kinderen uit Nevele en Deinze aanspreekt.
Hierbij wordt aandacht besteed aan vakanIe-, sport-, oppas-, en vrijeIjds-iniIaIeven. Op die manier kan iedereen op
een laagdrempelige manier in contact komen met plaatselijke vrijeIjdsmogelijkheden.
Deze beurs is een samenwerking tussen jeugddienst Nevele en MFC Ten Dries en waarbij een heleboel werkingen, in een
beursstandje, hun aanbod voorstellen en bij wie u met allerlei vragen terecht kan.
De beurs vindt plaats op vrijdag 14 december 2018, van 15 tot 19 uur in de sportzaal te Landegem (StaIonsstraat 19).
U bent uiteraard van harte welkom.

KALENDER
woensdag 5 december

Sinterklaas op bezoek

vrijdag 7 december
dinsdag 11 december

nascholing juf Annemie
L6: infoavond studiekeuze
nascholing juf Annemie

woensdag 12 december
maandag 17 december

nascholing direcIe
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 bezichIgen en staan niet meer
onder 'fotogalerijen'.
- Klik ‘PrakTsch’ en dan ‘Downloads’ om de kalender, het maandmenu, de medicaIeﬁche, het schoolreglement e.d. terug
te vinden.
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