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contact
VBS Sint-Paulus

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

sint.paulus@kbkscholen.be
www.sintpaulus.com

We wensen alle kinderen (en
mama's en papa's) heel veel succes
tijdens de aankomende proeven-
week. Neem voldoende tijd voor
ontspanning!  Kinderen die in de
loop van volgende week thuis
moeten blijven zullen hun proefjes
meekrijgen naar huis en kunnen
deze thuis maken terwijl ze online
volgen. Op die manier kunnen we
toch een inschatting maken hoever
uw kind staat. 

SINTWEEK
De afgelopen weken stonden de
kinderen te trappelen van
ongeduld voor het bezoekje van
de Sint. Onze leerkrachten
haalden alles uit de kast om de
kinderen een absolute topdag te
bezorgen. In de klassen was er
dan ook blijdschap en jolijt toen
de kinderen op maandag 6
december getrakteerd werden
op het sintontbijt en er ook in de
klas leuke cadeautjes te
ontdekken waren.  Meer foto's
kunt u terugvinden op de
blogpagina van elke kleuterklas
(wachtwoord is juf+voornaam -
bijv.: jufilse).

OUDERCONTACTEN
Door de verlengde kerstvakantie moeten we onze
planning een klein beetje wijzigen. Het oudercontact
voor uw kind in het lager zal doorgaan op donderdag
23/12 in online modus.  U krijgt hiervoor ten laatste
volgende donderdag een inschrijflink. 

U krijgt op woensdag 22/12 via mail het rapport
doorgestuurd van de klasleerkracht. Zo kunt u dit al
eens bekijken en kunt u het oudergesprek rustig
voorbereiden.

Schrijf u aub tijdig in zodat u een tijdstip heeft dat u
het beste past. Bedankt!  

PROEVENWEEK

http://www.sintpaulus.com/
https://sintpaulus.com/klasblog/


Maandelijks trekken onze leerlingen eropuit om in de buurt
zwerfafval te ruimen. Deze keer trokken de leerlingen van
het zesde leerjaar door de Kongoweg om tot aan het rond
puntje zwerfafval te rapen. De buit was niet zo groot dus
dat betekent dat er vooruitgang zichtbaar is.

Elke klas van de school ondertekende ook een
engagementsverklaring. Daarmee tonen ze hun motivatie
om aan een buurt en school zonder zwerfafval te werken.
Bedankt voor alle hulp en engagement!

maandag dinsdag

WEEKMENU
donderdag vrijdag

NOODOPVANG

OMNIA

Het overlegcomité van de overheid besliste om de
kerstvakantie een week uit te breiden. Hierbij werd
geen duidelijkheid verschaft over het al dan niet
inrichten van een noodopvangsysteem voor kinderen
die thuis geen opvang hebben. 

De Stad Kortrijk is aan het onderzoeken in welke mate
de nood aan opvang hoog is. 
Via deze link: https://bit.ly/3dxmsgh kunt u aangeven
of u voor uw kind(eren) opvang nodig hebt. Dit is
echter geen garantie dat deze er ook zal komen. Dit
wordt niet door de school beslist. 

Op woensdag 22/12 kunt u uw
Omniabestelling afhalen aan de
turnzaal van de school. Dit tussen
12u en 18u30.
De Omniaverkoop brak dit jaar alle
records en zoals beloofd krijgen de
drie topverkopers een leuke prijs.
Nelson, Brent en Jayde kregen een
waardebon van Dreamland en
kunnen zo iets leuks kiezen.
Bedankt!!

Afgelopen donderdag moest
meester Hedwig van L3 afscheid
nemen van zijn lieve mama. 

We wensen meester Hedwig en zijn
naasten veel liefs en alle sterkte
toe tijdens deze trieste dagen. 

AFSCHEID

MOOIMAKERS

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://bit.ly/3dxmsgh

