
De kleuters zijn er met hun juffen en meesters de afgelopen week al goed ingevlogen.
Hun avonturen kunt u volgen via de klasblog van elke klas op de website. Het
wachtwoordje voor elke klas kunt u via de klasjuf krijgen. 
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

SINT-PAULUS VLIEGT UIT DE STARTBLOKKEN

https://sintpaulus.com/klasblog/


contact
VBS Sint-Paulus

Burg. Felix de Bethunelaan 1A 
8500 Kortrijk
056 21 32 10

sint.paulus@kbkscholen.be
www.st-paulus.be

welkom in de
Paulusfamilie!

Lucas, broertje van Simon uit
de Vossenklas.

 

Vanuit onze zorgwerking zijn we op zoek naar vrijwilligers
(mama's, papa's, opa's, oma's, buurtbewoners,...) die zich 1
of meerdere avonden per week (ma, di, en/of do) willen
engageren om een kleine groep kinderen te begeleiden in
de huiswerkklas van 16:15 tot 17:00.

Bij interesse of voor meer info graag mailen naar
veerle.naert@kbkscholen.be.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Volgende week vrijdag 17/09 mag
uw zoon of dochter er opnieuw

schitterend uit zien want de
klasfotograaf komt langs. Dit jaar

staan er geen individuele en
broer/zus foto's op het programma. 
Die laten we elke twee jaar maken. 
Van de leerlingen van L6 wordt dit

jaar wel nog een pasfoto gemaakt.  

Ook dit jaar kunt u zich voor
het oudercomité engageren.

Deze groep ouders zet zich op
vele vlakken in voor de school. 
Hun eerste bijeenkomst is op

14/09 om 20u.
 

Klik op de link 
voor meer info.

KLASFOTO
DOE 

JE MEE?

MENUWEEK

We doen met de school opnieuw mee met de fruitactie 'oog
voor lekkers'. Zoals u weet vragen we om in de pauzes een
stuk fruit of groente mee te geven als tussendoortje. Op die

manier stimuleren we een gezond voedingspatroon. Het zorgt
ook voor minder afval op de school. Met de fruitactie krijgen

we elke vrijdag een gratis tussendoortje voor elk kind.
 

Op school starten we vanaf vrijdag 17 september op
wekelijkse basis. U hoeft dan op vrijdag geen fruit mee te

geven zolang de actie loopt. 
 

Deze actie wordt mee mogelijk gemaakt dankzij de
schitterende hulp en inzet van het oudercomité en de

fruitmama's en -papa's. 
 

OOG VOOR LEKKERS

maandag dinsdag donderdag vrijdag
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