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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

Lieve ouders, 
lieve kinderen
 
Wat een jaar.
Een jaar met hoogtes en laagtes.
Een jaar met beperkingen en met
mogelijkheden.
Een jaar met teleurstellingen en met nieuwe
kansen.
Een jaar waarin we konden rekenen op het
begrip van ouders, de flexibiliteit van onze
medewerkers en de spontane dankbaarheid
van onze kinderen.
Een jaar waarin we toonden dat we een
echte Sint-Paulusfamilie zijn.

Bedankt om er steeds te zijn voor elkaar.
We wensen jullie met het hele team van
Sint-Paulus een fijne kerstperiode en een
heerlijk nieuwjaar met al jullie geliefden.
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer
ontmoeten zonder maskers en elkaar ‘in
het echt’ beleven.

Ook in 2022 gaan wij er weer voor!

Zalig kerstfeest en vrolijk nieuwjaar

Van harte

Directeur Pascal
team Sint-Paulus

Kerstwens



Tijdens de Omniaverkoop kon je ook items van KV
Kortrijk kopen. Elke koper maakte kans op een gratis
shirt en zo wonnen Henri Niemegeerts, Sam Deweirt,
Filyne Daelman en Marie-Lou Messiaen een KVK-shirt,
kregen ze een gratis ticket en een sticker! 

Lusiné en Eliana Danielyan gingen met het gesigneerde
shirt, het  duo-VIP-ticket en een meet & greet met Kristof
D'haene aan de haal. Gefeliciteerd allemaal! 

Volgende woensdag kan je je bestelling van Omnia
afhalen tussen 12u en 18u30 aan de turnzaal. 

WEEKMENU VOOR IN HET NIEUWE JAAR

KARATE OP SCHOOL
Er zijn nog vrije plaatsen voor de
karatelessen op school i.s.m. Stad
Kortrijk voor kinderen geboren tussen 
1-1-2010 en 31-12-2012. Dit zijn vier lessen
op donderdag 20 en 27/01 en op 03/02
en 10/02 telkens van 16u tot 17u. Meer
info en inschrijven via volgende link.

Code voor Sint-Paulus is JUKA14.

Reserveer je oudercontact voor het lager
op donderdag 23/12 via deze link:
https://bit.ly/3GKrUZK

Maak per kind een aparte afspraak aub. 

OMNIA EN KVK

maandag dinsdag donderdag vrijdag

OUDERCONTACTEN
LAGER

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://vrijetijd.kortrijk.be/Activities/Detail
https://bit.ly/3GKrUZK

