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Directie, leerkrachten 

 

december 2022 
do 1  L4: Medisch onderzoek op school door CLB 

vr 2   

za 3   

zo 4   

ma 5 L2B – L4A – L4B : zwemmen 

di 6 Sint op school 

wo 7   

do 8   

vr 9   

za 10 Peuterkijkdag tussen 10.00 u. en 12.00 u. 

zo 11   

ma 12 L2A - L5A - L5B : zwemmen 

 12 VM:  L5: Vaccinaties CLB 

di 13  VM: L5: Vaccinaties CLB 

wo 14   

do 15   

vr 16   

za 17   

zo 18   

ma 19 L2B – L4A – L4B : zwemmen 

di 20   

wo 21 L5 – L6: Toneel bampirator 

 21 11u: Ontmoetingsmoment instappertjes 09/01/2023 

do 22 11u: Kerstviering 

 22 Nm: Winterwandeling + Kerstdrink met koor 

vr 23 Winterrapport 

za 24   

zo 25   

ma 26 Kerstvakantie 
di 27   

wo 28   

do 29   

vr 30   

za 31  
 

Peuterkijkdagen 
Voor nieuwe ouders met peuters (geboortejaar 
2021) die graag kennismaken met de school 
organiseren we vrijblijvende info-momenten. Wij 
maken dan de nodige tijd om uitleg te geven over 
de school, wij geven een rondleiding en men kan 
kennismaken met de peuterklas. 
De peuterkijkdagen gaan dit jaar door op: 

Zaterdag 10 december 2022 
Zaterdag 21 januari 2023 
Zaterdag 11 februari 2023 

Telkens tussen 10.00 u en 12.00 u. 
Familieleden, vrienden of kennisen die graag 
langskomen op één van deze infomomenten kunnen 
zich inschrijven via de link op de website 
(www.sintpaulusdrongen.be) van de school. 
 
L5-6: Toneel – Kopergietery 
Deelname: € 6,00 
Vervoer: € 6,26 

NIEUWSBRIEF 
februari 2017 

NIEUWSBRIEF 
december 2022 

Oudercomité: Uitnodiging kerstdrink. 
Donderdag 22 december vanaf 15.00u.  
Ho ho ho, nog een maand en het jaar zit er weer 
op. Traditioneel maken de kinderen net voor de 
vakantie in de namiddag een winterwandeling, dit 
jaar op donderdagnamiddag. Nadien krijgen ze van 
het oudercomité warme chocolademelk en cake.  
 
Aansluitend, vanaf 15.00 u.,  zijn alle ouders 
welkom voor een gezellige kerstdrink.  
Voor de gelegenheid wordt een kerstkoor 
opgericht met kinderen van de lagere school.  
Zij treden 2 keer op: om 15.00 u. en om 16.00 u. 
Meer info over het kerstkoor volgt via mail. 

Bedankt om zelf voor een glas of beker te zorgen, 
het oudercomité vult ze met plezier gratis voor je 
op met Glühwein of chocolademelk. 
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Inschrijvingen broertjes en zusjes geboortejaar 2021 
van 23 januari tot en met 3 februari 2023 krijgen 
broertjes of zusjes van reeds ingeschreven kinderen voorrang om zich in te schrijven.  
Na de kerstvakantie volgt nog een mail met meer info. 

Wij wensen iedereen een zalig 
Kerstfeest en een 

voorspoedig 2023 toe! 
Geniet met uw gezin van warme, 

gezellige en deugddoende 
Kerstdagen. 

Directie, leerkrachten 
 en medewerkers Sint-Paulus 

Oudercomité : Toneel 
Na 3 jaar stilte eindelijk weer tijd voor een toneelstuk gebracht door 
ouders en leerkrachten. 
Deze keer koos men voor Tom, Dick en Harry, een toneelstuk van Ray 
Cooney. Zoals steeds kan je weer rekenen op een avondje amusement vol 
dolle fratsen en misverstanden. 
 
De repetities lopen als een trein, de teksten worden gememoriseerd en 
het podium staat er binnenkort.  
Dit zijn alvast de data: 3, 4, 8, 10 en 11 februari om 20.00 u.  en een 
matineevoorstelling op zondag 5 februari om 14.30 u.  
Meer info volgt later via mail of via onze Facebookpagina. 

 


