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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

contact
VBS Sint-Paulus

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

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

CARNAVAL

VRIJDAG 18 MAART
L6 MODESHOW

-
MAANDAG 21 MAART TOT

VRIJDAG 25 MAART
L5 PLATTELANDSKLASSEN

-
WOENSDAG 23 MAART

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
 
 
 

DINSDAG 29 MAART
L6 FIETSEXAMEN

 
DONDERDAG 31 MAART

SPORTDAG LAGER
-

ZATERDAG 14 MEI
SCHOOLFEEST!!

 
 

KALENDER
U kunt de meest actuele kalender altijd op de website
terugvinden. dit zijn enkele belangrijke data voor die eraan
komen:

Feest op school want het is carnaval! Prinsessen konden eindelijk door ridders en superhelden
gered worden en ook ons dierenpark werd stevig uitgebreid met olifanten, beren, unicorns en
andere beesten. Onze juffen en meesters trokken ook de gekste outfits uit de kast om er een
heerlijk feestelijke dag van te maken!!

Dit schattige knuffelkonijn is haar
baasje kwijt. Het verblijft veilig en
wel in het kantoor van de
directeur. 

http://www.sintpaulus.com/
https://sintpaulus.com/kalender/l6-modeshow/
https://sintpaulus.com/kalender/plattelandsklassen/
https://sintpaulus.com/kalender/sportdag-lager/
https://sintpaulus.com/kalender/maand/2021-10/


Onder de noemer 'KBK verbindt' werkten de 7
scholen van de scholengroep mee aan het
aanplanten van bos in natuurgebied de
Marionetten in Kortrijk.

Op een gebied van 2500 m² werkten we
samen met de Stad Kortrijk en de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar van de
verschillende scholen om bijna 1400 planten
in de grond te steken. Onze vijfdes kregen
best wat regen te verduren maar gingen er
toch voor!! Sterke beren zijn het!

Ons rek met gevonden
voorwerpen puilt uit. U kunt ons
helpen door regelmatig te
bekijken of er een kledingstuk
van uw kind in ligt. 
Nog handiger voor ons zou zijn
mocht er een naam in de
stukken staan. Dan kunnen we
snel alles terug bezorgen aan
de juiste persoon. 
We maken bij elke vakantie de
bakken leeg en schenken alles
aan een goed doel. Zet aub ook
een naam op de fruit- en
boterhamdoosjes. Bedankt! 

JC Tranzit organiseert een waaier van verschillende
ééndaagse activiteiten. Het is een uitgebreide menukaart
van proefmomentjes voor de duur van een halve tot volle
dag voor iedereen tussen 4 en 14 jaar. Deze activiteiten
worden tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie
georganiseerd.

Het aanbod kan je raadplegen op
www.kortrijk.be/jctranzit/proevertjes

Inschrijven kan via de webshop van de stad
vrijetijd.kortrijk.be/

maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

BOOMPLANTACTIE
KBK VERBINDT

VRIJE TIJDSKOMPAS

GEVONDEN
VOORWERPEN

welkom in de
Paulusfamilie!

Meester Jotte werd donderdag papa
van een flinke zoon Lowie! Proficiat!!!!

https://www.kortrijk.be/jctranzit/proevertjes
https://vrijetijd.kortrijk.be/
https://www.esthio.be/menu/scholen

