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SCHOOLREIS NAAR BELLEWAERDE
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar trokken afgelopen vrijdag op schoolreis naar
Bellewaerde. Onder een stralend lentezonnetje genoten onze bengels van de attracties en de vele
dieren op het domein. Het was een topreis om niet snel te vergeten! Bekijk enkele foto's online.

We begrijpen dat de verkeersknoop rond onze school niet evident is omwille van de
werkzaamheden aan de stationsomgeving.
We stellen echter vast dat heel wat kinderen de start van de lessen om 8u30 niet halen. Hierdoor
komen ze te laat binnen in de school en in de klas waardoor de start telkens weer verstoord
wordt. 
Mogen we vragen om dagelijks op tijd in de klas te zijn aub? 

Ter info de officiële lestijden (ook voor kleuters):
In de voormiddag gaan de lessen door van 8u30 tot 11u40. 
De kinderen worden om 8u25 op school verwacht.

In de namiddag starten de lessen om 13u10 tot 15u55. 
De kinderen worden om 13u05 op school verwacht. Meer info op de website. 

KOM AUB OP TIJD!

https://sintpaulus.com/2022/06/09/schoolreis-l3-en-l4-bellewaerde/
https://sintpaulus.com/praktische-info/


Leila, zusje van Muna (L1B) en
Nora (K1A). Proficiat!!

 
Hervé, de flinke zoon van juf

Jolien en papa Sasja! 
 

donderdag vrijdag

Gaston uit het zesde leerjaar werd na zijn
gouden plaats op de STEM-olympiade
uitgeroepen tot Kortrijkse Kinderkrak door de
Krant van West-Vlaanderen.
Proficiat Gaston! We vonden jou al een krak
en nu vindt de krant dat ook! Sterk! 

Lees het artikel over Gaston online

Dat onze papa's ook krakken
zijn, dat wisten jullie natuurlijk al!

Komende zondag is het hun feest
en in de klassen werd er alvast
stevig geknutseld en geoefend
om alle papa's in de bloemetjes
te zetten. 

Fijne vaderdag aan alle papa's
en geniet van de dag! 

maandag dinsdag
WEEKMENU

KINDERKRAK GASTON

VADERDAG

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

VERLOREN SCHOENTJES

https://kw.be/nieuws/samenleving/jeugd/gaston-11-is-kinderkrak-in-kortrijk/
https://www.esthio.be/menu/scholen





