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De online verkoop van het Omniaproject
van het vijfde leerjaar brak dit jaar alle
records. Het gesigneerde shirt van KV
Kortrijk bijvoorbeeld ging van de hand
voor 250 euro. We kunnen enkel maar
dankbaar zijn voor alle gulheid. 

We voerden gezien het succes een kleine
wijziging door: De verdeling van de
producten zal niet plaatsvinden op 15
december maar wel op woensdag 22
december. Op die manier kunnen we
alles netjes afhandelen.

Nogmaals bedankt! 

De leerlingen van het vijfde leerjaar bezochten op
dinsdag 9 november de Menenpoort, Memorial
Museum Passendaele en Tyne Cot Cemetery in het
kader van hun project rond Wereldoorlog 1 dat
hiermee van start gaat. Dit is een jaarlijkse tradititie
die we graag in ere houden. Telkens weer zien we
hoe de kinderen van dit bezoek onder de indruk
raken. We sprokkelden enkele reacties:

Lucas Vanhuysse: Na onze pick-nick trokken we
naar Tyne Cot Cemetery. Dit is een van de grootse
oorlogskerkhoven. Het was er zo mooi! 

Federica: In het museum kregen we uitleg maar
mochten we ook allerlei dingen doen zoals ruiken
aan gas, een rugzak van 30 kg heffen, in
loopgraven en schuilkelders lopen, enz.

Anou: We gingen met de bus naar de Menenpoort in
Ieper. Toen ik alle namen op de muren zag, schrok
ik wel. Het waren er zoveel...

Alle foto's kunt u bekijken op de schoolsite.

OMNIAVERKOOP IS EEN 
ENORM SUCCES!

L5 START PROJECT WO1
BEZOEK AAN SITES REGIO IEPER

https://sintpaulus.com/2021/11/09/vijfde-leerjaar-start-project-wo1-met-bezoek-aan-ieper-en-zonnebeke/


Onze school werd door de
Vlaamse stichting Verkeerskunde
beloond met een bronzen
medaille. 

Met de medailles wil de VSV
scholen in de eerste plaats
bedanken en een steuntje in de
rug geven. Scholen die deelnemen
aan VSV-initiatieven zijn immers
scholen die kiezen voor een
praktijkgerichte aanpak van
verkeerslessen, een aanpak die
betere resultaten oplevert dan
louter theorielessen in de klas. 

BRONS! 
VERKEERSEDUCATIE IN DE PRIJZEN

De leerlingen van het vierde leerjaar toonden
zich van hun creatiefste kant tijdens het 
 muzisch project rond Halloween. Het is vanaf
nu altijd een beetje schrikken als je de klas
binnenkomt maar het resultaat is heerlijk.
 

Modeshow L6 (nieuwe datum 18/03)
Naschoolse sport: Swimmathon
Naschoolse  sport: Unihockey 

Door de ernst van de corona-epidemie
werd in samenspraak met de preventie-
adviseur beslist om bepaalde activiteiten
uit te stellen:

Werden uitgesteld: 

MONSTERS!

UITGESTELD
VIERDE LEERJAAR IN MONSTERMODUS

Samen met influencer Amir Motaffaf laat HLN elke
zaterdag een kinderwens uitkomen. Onlangs was het de
beurt aan Imke uit het vierde leerjaar. Ze heeft zichzelf
ingeschreven en wou graag gaan parachutespringen om
vanuit de lucht mooie boodschappen te verspreiden over
het hele land! Haar belangrijkste boodschap is “Iedereen
is gelijk”.
Bekijk het filmpje hier!
Proficiat Imke! Wat een heerlijk avontuur!!

IK SPRING UIT EEN VLIEGMASJIEN

NIEUWE  VRIENDJES IN DE
TUINTJESKLAS
Juf  Ilse mocht vorige week 9 nieuwe peutertjes verwelkomen
in de tuintjesklas. Welkom Maria, Lennert, Adriaan, Maxim,
Fidel, Sana, Babs, Charles en Bououden!!!

https://www.youtube.com/watch?v=LOQ42G1L44Y


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Met de geïnteresseerde leerlingen van het
zesde leerjaar bezochten we onder de
deskundige begeleiding van ex-leerkracht
Germain Desmet de site van de
tuinbouwschool PTI. Dit in het kader van
het project Gezonde geest in een gezond
lichaam van de Stad Kortrijk. We leerden
er ondermeer over aquaponiqs, zaaien en
planten en maakten kennis met heel  wat
aspecten van de school. 

L6 BEZOEKT PTI TUINBOUW

Het overlegcomité heeft woensdag de corona-maatregelen aangescherpt.
Voor onze scholen wil dit zeggen dat alle maatregelen blijven gelden (ventilatie, handen wassen,
mondmaskers ouders en personeel, …)

Als ouder draag je dus telkens een mondmasker in de school.
Onze leerlingen van L5 en L6 blijven nog steeds mondmaskers dragen.
Voor leerlingen in L4, ook degenen die reeds 10 jaar zijn, zijn maskers nog niet verplicht. 
Verder willen wij u ook reeds meedelen dat heel wat activiteiten afgelast worden.
U kunt steeds de laatste info via de online kalender of in de weekinfo vinden.

Warme maaltijden blijven nog steeds mogelijk op de school.
Oudercontacten dienen volledig digitaal te verlopen.

We hopen dat we door deze maatregelen de besmettingen maximaal kunnen beperken zodat zo
weinig mogelijk kinderen en personeelsleden in quarantaine moeten of besmet geraken.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Rik Bossuyt, namens het schoolbestuur VZW KBK.

CORONAMAATREGELEN LAGER ONDERWIJS

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/kalender/

