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Volgende maandag, dinsdag en woensdag
zijn er oudercontacten voor de kleuters. Die
gaan fysiek door. 
Hebt u nog geen moment geboekt? Dit kan
nog via deze link.
Op dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni zijn
er oudercontacten voor het lager. Deze zijn
ook op school. Boek een moment via deze
link. Voor het zesde leerjaar is er geen
contactmoment voorzien. 

Hulp nodig? Contacteer
cedric.ryckaert@kbkscholen.be.

OUDERCONTACT
OP TIJD INSCHRIJVENOp onze speelplaats staat, dankzij de steun van

vele ouders, sinds deze lente een 'smotspot' van
Sundo. Hier kunnen de kinderen zonnecrème
nemen en smeren. Dit is voor alle kinderen van de
school. U hoeft dus geen zonnecrème meer mee
te geven naar school. 

Het zou wel al goed zijn, mocht u uw kind(eren), 's
morgens voor het naar school gaan, al een eerste
keer kunnen insmeren. Op die manier kunnen we
doorheen de dag de kinderen optimaal
beschermen tegen de hoge UV en vermijden we
zonnebrand. 

Ons jaarlijkse voetbaltornooi wordt vandaag afgerond met een wedstrijdje leerkrachten tegen de
leerlingen. Proficiat aan de teams van L5B en L4A met de overwinning in tornooi derde en tweede
graad! Onze voetballers van de eerste graad nemen het volgende vrijdag tegen elkaar op. De
winnaars van L5B mogen vanavond als beloning oplopen met de spelers in de wedstrijd 
KV Kortrijk - Heule op de Kouter. Kom maar kijken! 

ZONNECREME

WINNAARS!

https://bit.ly/3Hg55hO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczEbsTgO2NY7wHmGeh00d3A8O4Wg_7Se9NmaCYqrHEg1wo_Q/viewform


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Op donderdag 30 juni verwachten we de
kinderen nog in de voormiddag op school. 
De vakantie start om 11u45 met een klassiek
aftelmoment! 

Dat we onze directeur missen zal u niet
verbazen. Hij herstelt goed en wil dan ook van
zijn verjaardag gebruik maken om op vrijdag
24 juni te trakteren met frietjes op school.
Indien uw zoon/dochter volgende week vrijdag
op school eet, mag hij of zij mee aanschuiven
aan het frietjesfeest! U kreeg hierover ook al
een mailtje van de directeur.

Gelukkige verjaardag directeur Pascal! 

U kunt nog tot donderdag 30 juni de gevonden
voorwerpen komen bekijken in de gang aan de
turnzaal. De spulletjes die niet opgehaald
worden, worden gedoneerd aan een goed doel. 
Mogen we ook vragen om tegen het einde van
het schooljaar steps, rolschaatsen, helmen en
ander meegebracht materiaal mee te nemen
naar huis?

Bedankt! 

GEVONDEN VOORWERPEN

VAKANTIE BEGINT OM 11U45

OPHALEN VOOR 30 JUNI

Joepie! Eindelijk was het zover! Na heel wat
aftellen mochten onze bijen, vlinders, olifanten
en bevers eindelijk op schoolreis! Wat een
feestje!

Gepakt en gezakt in de bus, onze slaapkamers
zien, onze bedjes maken,... Het was
reuzespannend! Daarna gingen we op
verkenning in de Warande en mochten we in
het zand spelen, fietsen, met de 
go-carts rijden, voetballen, klimmen, door de
tunnels lopen, van de glijbanen glijden en nog
zoveel meer.

Onze tweedaagse was een groot succes! De
kleuters hebben genoten. Bekijk de foto's op de
site. 

DIRECTEUR PASCAL TRAKTEERT

LAATSTE SCHOOLDAG

RAVOTTEN IN DE WARANDE
TWEEDAAGSE DERDE KLEUTERKLAS

De vriendjes van de tuintjes- en de
leeuwtjesklas trokken vorige week op expeditie
naar Villa Imagina waar ze ondergedompeld
werden in een wondere wereld van prikkels. 

Bekijk de sfeerbeelden op de klasblogjes van
de juffen. 

VILLA IMAGINA

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/2022/06/14/de-warande-%f0%9f%8f%96/
https://sintpaulus.com/klasblog/

