
WELKOM OP SINT-PAULUS

Welkom aan alle leerlingen in dit nieuwe schooljaar
en in het bijzonder aan de vele nieuwe gezichtjes.

We hopen dat het een ‘normaal’ schooljaar kan
worden met veel activiteiten, uitstappen, projecten,
bos-, platteland- en sportklassen, … en met veel
leer- en speelplezier. De juffen en meesters zijn er
alleszins klaar voor en aan de gezichten te zien
woensdagmorgen ook de kinderen.
We wensen iedereen een heel leerrijk schooljaar
toe. Op deze foto staan onze nieuwe Paulussers.
Welkom!

Veel succes!
Directeur Pascal
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

De website van Sint-Paulus steekt in
een nieuw kleedje. 

U vindt er alle schoolactiviteiten en
heel wat nuttige schoolinfo zoals het

menu en de openingstijden.
 

Een leuke aanvulling dit jaar is de
samenstelling van het team. Op die

manier kunt ook eens de mens
achter het mondmasker leren

kennen :).
 

Neem gerust een kijkje via www.st-
paulus.be

 
 

EEN FRISSE START

NIEUWE
WEBSITE

Volgende week dinsdag (kleuter) en
donderdag (lager)  staan de

infoavonden op het programma. Om
het veilig te organiseren vragen we

om in te schrijven via deze link. 

https://sintpaulus.com/our-teachers/
http://www.st-paulus.be/
https://bit.ly/3gZp9cy


NASCHOOLSE SPORT

De eerste schooldag had zoals gewoonlijk alle emoties in
petto. Van traantjes bij het afscheid tot vreugde bij het
weerzien van vrienden en leerkrachten. We zijn blij om jullie
allemaal in goede gezondheid terug te zien! 

Bij de start van het schooljaar komt ook altijd wat
administratie kijken. Mogen we daarom vragen om de
invullijsten in te vullen waarop u thuisrijen, bestelling
tijdschriften e.d. kunt aanvragen. Dit formulier MOET voor
elke leerling ingevuld worden. Dit om de correcte gegevens
per leerling te hebben. 
Dit doet u via deze link

Afscheid
Afgelopen zomer moesten we helaas ook

afscheid nemen van enkele geliefden.  Zo moest
Marie-Alix Coucke (L6) afscheid nemen van haar
opa Noël Arickx. We wensen haar en de familie

veel sterkte in het verdriet. 
 

Sint-Paulus nam ook afscheid van juf Rita Victor.
Ze was jarenlang de drijvende kracht van onze

kleuterschool. 
We zullen haar missen. 

 

Het komende schooljaar kunnen de leerlingen van
het lager deelnemen aan heel wat sportactiviteiten
op woensdagnamiddag. Een overzicht vindt u via

deze link.
 

Voor het veldlopen ligt de deadline voor inschrijven
op 7 september.  Meer info via juf Katrien, juf Tiziana

of juf Charissa of op de schoolsite.
 

Via de stad Kortrijk kunt u ook Streetdance, Karate
en Rollebolle doen bij ons op school. Meer info op de

site.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Via de webshop

zoekt u het beste via de code van de activiteit.
 (zie site)

 
 
 

EERSTE SCHOOLDAG

Alle leerlingen van de school krijgen
binnenkort een plaatje om aan hun
fiets of boekentas te hangen. Niet

alleen willen we zo de kinderen
stimuleren om per fiets naar school

te komen, we tonen meteen ook aan
de stad dat we fiere Paulussers zijn. 

 
We blijven ook vragen om de

kinderen met goede  verlichting, een
fietshelm en de schoolfluojas naar

school te laten fietsen!

FIETSPLAATJES

VERLOREN VOORWERPEN
De gevonden voorwerpen

worden vandaag en volgende
week nog uitgestald onder

het afdak bij de uitgang naar
Bethunelaan. Ga zeker een

kijkje nemen. Er ligt nog heel
veel. Na volgende week wordt

alles geschonken aan een
goed doel.

 

https://bit.ly/31yMM4h
https://sintpaulus.com/2021/09/02/naschoolse-sport-op-woensdagnamiddag/
https://sintpaulus.com/2021/07/08/sport-op-school-i-s-m-stad-kortrijk/

