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19 Vriendjes uit het eerste leerjaar deden op zondag 22 mei
hun eerste communie. Het was een mooie dag voor de
kinderen en hun families. Nogmaals gefeliciteerd! 
U kunt de foto's bekijken via deze link.

Maandag is er geen
school aangezien het
Pinkstermaandag is.
Een verlengd
weekendje om de
Sinksenfeesten in te
duiken dus! Geniet van
alle festiviteiten! 

EERSTE COMMUNIE

MAANDAG
GEEN SCHOOL

SPAGHETTIAVOND
Onze spaghettiavond van 20 mei
was een succes! Bedankt aan de
mensen van het oudercomité die dit
organiseerden en hun schouders
gezet hebben onder dit initiatief! 

UITGANG KONGOWEG
Sommige beslissingen die we namen omwille van
coronamaatregelen blijven tot op vandaag in onze school
actief. Eentje die we graag aanpassen is de uitgang via de
Kongoweg. U werd gevraagd om via het kleine poortje aan de
zandbak en over de parking van de leerkrachten te stappen
om de school te verlaten. Omwille van veiligheid willen we u
vragen om voortaan de school terug binnen te komen en te
verlaten via de grote groene poort en dus niet langer via de
zandbak en het kleine groene poortje de school te verlaten.

Bedankt!  

https://sintpaulus.com/2022/05/23/eerste-communie/


De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gingen
afgelopen maandag op schoolreis naar Pairi Daiza. Er
ontsnapten gelukkig geen dieren op deze geweldige uitstap! 

Alle foto's kunt u zien via de blogjes op de website. 

Dit  vonden de kinderen er zelf van: 
Het was leuk om naar de vissen, vleermuizen en andere
dieren te kijken (Taha).

De apen waren aan het slingeren aan hun touw (Thibo).

De panda's waren aan het eten (Vic).

De zeehond sprong van de rotsen in het water (Norden).

Ik vond de vleermuizen het leukst. De panda's verbleven in
een grot (Noor).

HONING TE KOOP!

donderdag vrijdagmaandag dinsdag
WEEKMENU

SCHOOLREIS L1 EN L2
Het gebeurt helaas af en toe dat aan de
voorzijde van de school een fiets gestolen
wordt. De fietsen staan er op publiek
domein. Mogen we vragen om de fiets zeker
van een goed en stevig slot te voorzien
zodat deze niet gestolen kan worden! 
U kunt de fiets ook altijd in de
fietsenstalling boven aan de trapjes
plaatsen of op de fietsparking aan de zijde
van de Kongoweg. 

Volgende vrijdagnamiddag doen de
leerlingen van het zesde leerjaar hun
fietsexamen. Ze trekken een voor een de
stad in met hun fiets om het bewegwijzerde
parcours te volgen. We zoeken nog steeds
vrijwilligers om de leerlingen te beoordelen
en te helpen. Neem contact op met
cedric.ryckaert@kbkscholen indien u hier
tijd/zin in heeft. 

FIETS OP SLOT!

FIETSEXAMEN

Op vele plaatsen in de stad Kortrijk staan intussen bijenkasten van
onze onvermoeibare imkers Jan en Mathieu. 150 Kg honing werd
afgelopen lente gemaakt door de Bie Paulusbijtjes en die verkopen we
nog steeds via volgende link. Een potje originele Paulushoning kost 5
euro en is een geweldig cadeautje :). 

L5A organiseerde
onlangs het WK
vliegertjes maken
en werpen. Louise
gooide het verste
met haar
schitterende
ontwerp en is
vanaf nu onze
wereldkampioen!
Proficiat!

https://sintpaulus.com/2022/06/02/op-schoolreis/
https://www.esthio.be/menu/scholen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdemrSrgtr6ka8mkI0ase4xwpLs_p929RuZshOnHlcmBTXYPA/viewform?fbclid=IwAR1x3VWKJx8_TntpwR81Tsar9FeMR8A0PF5oR6u_uTlkMUXPMt2-Yr7i5wM

