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Onder impuls van papa Wouter en meester
Johan namen leerlingen van het zesde
leerjaar dit jaar opnieuw deel aan de First
lego league. Dit is een Mindstorms
bouwwedstrijd waar programmeren,
teamwerk en inzicht cruciaal zijn. Onze
leerlingen kaapten de eerste prijs weg op de
regiofinale en stoten zo door naar de finale
van de wedstrijd op 21 mei! Proficiat aan
iedereen!!

Na twee jaar zonder groot schoolfeest is het
eindelijk zover. Uw zoon of dochter kwam
misschien al thuis met de vraag om mee te
mogen dansen of om een andere activiteit
voor te bereiden... Op zaterdag 14 mei bent u
vanaf 14u welkom op school voor een groot
feest in het thema 'Paulus flitst door de tijd'.
Leerkrachten, kinderen, oudercomité en
vriendenkring halen alles uit de kast om er
een geweldig feest van te maken. U bent van
harte welkom om onze school te bezoeken
met oma's, opa's en andere familieleden. De
kinderen zullen hun heerlijke best doen om
er een supershow van te maken! 
U krijgt de affiche via uw zoon/dochter. 

v.l.n.r: Renee Demeulenaere, Luna Tanssens, Elisa Deuss, Marie Amandels,

Aiko Stragier, Yéléna Ligneel, Emiel Speecke. 

SCHOOLFEESTFIRST LEGO LEAGUE
WINNAARS! PAULUS FLITST DOOR DE TIJD! 

Directeur Pascal zal omwille van medische
redenen uit zijn tot en met augustus. We
wensen onze directeur heel veel beterschap en
hopen dat hij snel terug op de been is. Intussen
neemt meester Johan de taken van de
directeur over. Mailtjes naar de school of naar
directeur Johan mag u altijd sturen via
sint.paulus@kbkscholen.be. U mag ook altijd
contact opnemen via de klasleerkracht van uw
kind. 

Bedankt! 

DIRECTEUR



Na een lange coronabreak, mogen we jullie terug
verwelkomen op de 6e editie van de spaghettiavond!
We kijken er naar uit om weer een gezellige avond
met jullie door te brengen, helemaal ten voordele
van onze geliefde school. Dit jaar kunnen we de
centen alweer goed benutten en daarom is deze
spaghettiavond ten voordele van schoolactiviteiten
georganiseerd door het OC, voor de Smotspot op de
speelplaats én ten voordele van onze partnerschool
van Pepinster!

Welkom voor de apero om 17u30, de spaghettiavond
start om 18u op vrijdag 20 mei 2022.

Schrijf je in voor 13 mei via deze link

maandag dinsdag

Proficiat aan de familie van Rosalie
(K2/3B en Penelope (Peuterklas)!
Zij mochten op 22 april hun lieve zusje
Matilda welkom heten!

HOERA VOOR MATILDA

SPAGHETTIAVOND

WEEKMENU
donderdag vrijdag

Een 100-tal leerlingen uit de lagere school namen in
maart deel aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een
Vlaamse wedstrijd rond puzzelen, logisch denken en
inzicht. Alle leerlingen kregen een certificaat en
enkelen vielen zelfs dankzij hun topscore in de
prijzen. Zo scoorde Miel van het zesde leerjaar 105 op
120 en haalde zo de top 100 van de provincie West-
Vlaanderen. Proficiat aan alle deelnemers en zeker
aan onze Miel! Chapeau!

Komende zondag doen heel wat
leerlingen van het zesde leerjaar hun
vormsel in verschillende parochies in
en rond Kortrijk. We wensen hen een
superfijne dag en een topfeest!

Proficiat aan alle vormelingen! 

KANGOEROES

VORMSEL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNdkNo_ak_UfobL30tstuIZcQKQ5azIgxHtnNRdX6hCnhcA/viewform
https://www.esthio.be/menu/scholen



