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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

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

SPELLETJESTIJD
GEZELSCHAPSSPELEN IN DE KLAS
Elke woensdag staan er gezelschapsspelletjes op het
programma in de K2/3-klasjes. Via spelend leren
ontwikkelen de kinderen tal van vaardigheden.
Onderhandelen, sociale vaardigheden, communiceren
met elkaar, omgaan met winst en verlies...
Het levert telkens weer leuke foto's en verhalen op van
de spannende speelmomenten!

MONDMASKER
Mogen we vragen om voor uw kind(eren) in de
lagere school dagelijks telkens een tweetal
mondmaskers te voorzien zodat ze elke halve dag
een nieuw mondmasker aan kunnen trekken?
Bedankt voor uw hulp!

THEMA-AVONDEN
HOOGBEGAAFDHEID
Vanaf 10 maart staan er in VBS 't Biekorfje in
Aalbeke 6 thema-avonden rond hoogbegaafdheid
gepland. Thema's zoals onderpresteren, positieve
discipline en mindset staan onder meer op het
programma.
Interesse om een thema-avond te volgen?
meer info via deze flyer.

KOU IN DE WINTERKOU

De peuters van de tuintjes- en leeuwtjesklas werken rond het thema winter en
kou. Afgelopen weken was een ideale week om hiermee aan de slag te gaan.
De kinderen ging snel even buiten een "koudebadje" nemen om dan
vliegensvlug de warmte en gezelligheid van de klas in te duiken, onder een
dekentje te kruipen, sjaaltje en mutsje aan te trekken en te genieten van een
mooi winterverhaaltje.

JARIG?
FEESTJE IN DE KLAS!
Hoera voor alle jarigen want ze
krijgen een superfijn feestje in de
klas! Toeters, bellen, kaarsjes blazen
en een old-school Happy Birthday
maken de dag compleet! Maar niets is
fijner dan met een vriendje de
snoepjesdozen te mogen halen in het
secretariaat en te trakteren aan de
vriendjes!

HET GETAL
In de klas van juf Debo staan de
zenuwen strak gespannen. Binnenkort
vertrekken de leerlingen namelijk op
bosklassen. Omdat elke vaardigheid
in het bos van pas komt, houden ze
wedstrijdjes met de getallen na de
komma van .
Ma en Lu zie je in dit filmpje aan
het werk.
Vlotjes zeggen ze tot wel 100 getallen
na de komma op.
Je weet nooit dat je op bosklas oog in
oog komt te staan met een wild
everzwijn en dat
je leven redt!

WEEKMENU
maandag

dinsdag

KVK-ACTIE
Zaterdag speelt KVK de wedstrijd tegen
STVV om 16u15. Ideaal moment om met
de kindjes de match mee te pikken!
Via Sint-Paulus kan je tickets aan
voordeeltarief krijgen en mogen
kinderen t.e.m. 12 jaar gratis naar de
wedstrijd in Vak P. Check de site!

donderdag

vrijdag

