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Interesse? 
Wil je deelnemen aan een of meerdere
speelweken?
Neem dan contact op via 
paulusspeelt@st-paulus.be 

Inschrijven voor de paasvakantie tegen ten
laatste 15 februari. 
Inschrijven voor de zomer tegen ten 
laatste 15 april. 

Meer info: zie website

Kocht u via Omnia flesjes
biofruitsappen? Dan mag u uw lege
flesjes aan ons terug bezorgen. U kunt
de flesjes deponeren in de zwarte
bakken in de hal aan het secretariaat. 

Bedankt! 

INSCHRIJVEN LEERLINGEN

PAULUS SPEELT

Wenst u een broertje of zusje op onze school in te
schrijven? 
Via deze brief en op onze website kunt u alle info
vinden.

Data voor inschrijven/registratie:
Inschrijven op afspraak via het secretariaat van
de school van maandag 31/01/2022 tot en met
vrijdag 18/02/2022.

Paulus Speelt! is terug. 
Paulusouders organiseren 3 speelweken
tijdens de paas- en zomervakantie op
school:
- 4 tot 8 april 2022 
- 11 tot 15 juli 2022 (onder voorbehoud van
   voldoende deelnemers)
- 4 tot 8 augustus 2022

Hoe werkt het? 
Kinderen spelen in hun vertrouwde 
schoolomgeving. 
Ouders staan via een beurtrol in voor
opvang en activiteiten. 
Jij begeleidt, samen met andere ouders,
minstens 1 halve dag als 'opvangouder'. 
Je krijgt 4 opvangbeurten (halve dagen)
voor jouw kinderen terug. 
Je betaalt 0,5 euro per kind, per halve dag,
voor onkosten (vb.spelmateriaal). 

FLESJES BIOSAP

http://www.sintpaulus.com/
mailto:paulusspeelt@st-paulus.be
https://sintpaulus.com/paulus-speelt/
https://sintpaulus.com/wp-content/uploads/2022/01/naar-school-in-kortrijk-brief2021-dec_vdef.pdf


welkom in de
Paulusfamilie!

Rania, zusje van Ridhwan uit
L2B. Proficiat!!

 

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

WEBINAR VAN BASIS 
NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

WELKOM IN DE LEEUWTJESKLAS!

Voor onze leerlingen die de overstap maken naar het
secundair onderwijs en hun ouders die hierover meer info
wensen, organiseert het CLB Groeninge op 18 en 20 januari
een webinar met live chat. 

Er zijn telkens twee tijdstippen: 18u of 20u. 

Inschrijven hiervoor kan je via www.vclbgroeninge.be
Inschrijven kan tot 16 januari 20u.

De folder van het vrijetijds-
kompas met activiteiten voor -12
jarigen zult u voortaan niet meer
op papier ontvangen. Het
aanbod van de Stad Kortrijk kunt
u vanaf nu raadplegen via de
website van de stad. 

Juf Emma kreeg deze week nieuwe vriendjes in haar
Leeuwtjesklas. Welkom op Sint-Paulus: Lennert, Victor, Mado,
Jessy, Axelle, Jules, Mercedes en Paulien! 

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_OCNaCxkYQT83J2yeImofea8H4lhGnzA3psqb8-Q6ndiyA/viewform
https://www.uitinkortrijk.be/uitinkortrijk/agenda/zoeken?age%5Bage_min%5D=&age%5Bage_max%5D=&q=%2Avrijetijdskompas%2A&date%5Bdate_from%5D=&date%5Bdate_to%5D=
https://sintpaulus.com/blog-masonry/leeuwtjesklas/

