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Maandag gingen de vriendjes van de eerste
en tweede kleuterklas naar buitenspeel-
paradijs De Sierk in De Haan. Het zonnetje
scheen, het was lekker warm en de sfeer
was goed! De kinderen beleefden er een
heerlijke dag en op het einde van de dag
was de batterij meer dan plat! 

Bekijk de foto's op de klasblogjes van de
klas.

Op zaterdag 14 mei viert Sint-Paulus feest!
Vanaf 14u bent u welkom op ons schoolfeest. 
Er zullen springkastelen en volksspelen,
showtjes van onze kinderen en een bar met
lekkers voor groot en klein zijn. Om alles in
goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar
helpende handen die ons een halfuurtje tijdens
het schoolfeest willen helpen bij het bemannen
van een shift aan bijv. het springkasteel. 
Voelt u zich geroepen? 

Vult u dan even deze link in aub.

TOPDAG IN DE SIERK HELPENDE HANDEN
SCHOOLREIS K1 EN K2 SCHOOLFEEST

https://sintpaulus.com/klasblog/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ3z8jaeQqWRxrZup0Upfl_1kEgxH9Od4cHrWT60fQEvW7fg/viewform


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Maks is het nieuwste
vriendje in de poes- en
beverklas van juf Sabine.
Veel plezier Maks en
welkom bij ons op school! 

Op zaterdag 21 mei gooien veel Kortrijkse
sportverenigingen hun deuren wijd open van 13.30 tot
17.30 uur. Tijdens het event Sportprikkels plaatsen ze
hun sport in de kijker op de plek waar ze dagelijks
trainen of wedstrijden spelen. Kinderen kunnen van een
sport proeven of demo's bekijken en wie weet... lid
worden bij de sportclub die hen het meeste inspireert. 
Lees de folder online via deze link. 

Wanneer is een kindje klaar om zindelijk te worden?
Hoe kan ik een kind stimuleren? 
Kind en Gezin regioteam Kortrijk, het KOALA-project en
Stad Kortrijk organiseren samen een infomoment. Je
ontmoet er andere ouders met een peuter,
leerkrachten en kindbegeleiders die met peuters
werken.

Dit gaat door op dinsdag 17 mei om 18.45 uur in
evenementenhal Depart. Meer info op de website. 

WELKOM MAKS!

SPORTPRIKKELS

OP HET POTJE

VOOR KINDEREN EN JONGEREN

UITWISSELINGSAVOND

ZATERDAG 14 MEI
SCHOOLFEEST

-
DINSDAG 17 MEI
L5 DE BOER OP

-
DONDERDAG 19 MEI

K2 HALLO VELO
-

VRIJDAG 20 MEI
SPAGHETTIAVOND

-
ZONDAG 22 MEI

EERSTE COMMUNIE
-

MAANDAG 30 MEI
SCHOOLREIS L1 EN L2

-
VRIJDAG 3 JUNI

SCHOOLREIS L3 EN L4

Het einde van het schooljaar nadert
dus staan er nog heel wat activiteiten
op het programma. Bekijk zeker de
kalender op de website om mee te
zijn. We geven opnieuw enkele
hoogtepunten mee:

KALENDER

https://issuu.com/sportplus/docs/sportprikkels_a4_
https://www.esthio.be/menu/scholen
https://issuu.com/sportplus/docs/sportprikkels_a4_
https://www.huisvanhetkindkortrijk.be/activiteiten/267/uitwisselingsmoment-op-het-potje
https://sintpaulus.com/kalender/schoolfeest/
https://sintpaulus.com/kalender/k2-hallo-velo/
https://sintpaulus.com/kalender/spaghettiavond/
https://sintpaulus.com/kalender/eerste-communie/
https://sintpaulus.com/kalender/schoolreis-l1-en-l2-pairi-daiza/
https://sintpaulus.com/kalender/l3-en-l4-schoolreis-naar-bellewaerde/
https://sintpaulus.com/kalender/

