
Beste kinderen en ouders,

we wensen jullie van harte welkom op Sint-Paulus in het
nieuwe schooljaar. We zijn heel blij om jullie opnieuw te
mogen ontvangen. Onze juffen en meesters zijn er helemaal
klaar voor. Jullie ook? Het oudercomité voorzag de open
klasdag van heel wat lekkers. Het was dik in orde! Bedankt!

De eerste weekinfo van het schooljaar geeft wat algemene
info mee en enkele 'moetjes' en 'magjes' voor u als ouder.
Deze info ontvangt u wekelijks op vrijdag. Wij gaan er van uit
dat u deze info ook leest.

Volgende week staan de infoavonden van kleuter en lager
gepland. We hopen u hierop als ouder te mogen ontvangen.
Het is de avond waarop u de belangrijkste info meekrijgt om
het schooljaar vlot te laten verlopen. 
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contact
VBS Sint-Paulus

Burg. Felix de Bethunelaan 1A 
8500 Kortrijk
056 21 32 10

sint.paulus@kbkscholen.be
www.st-paulus.be

WELKOM TERUG
ZONNIGE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

WEBSITE
Op www.sintpaulus.com, onze
schoolwebsite, kunt u alle
 laatste nieuwtjes, blogverhalen en foto's
van de klassen en de school terugvinden. 
U vindt er ook belangrijke info zoals het
schoolreglement, de kalender en
algemene schoolinfo. 

Lewis, broertje van Filyne (L3B).
Proficiat!!

 
Marcel, broertje van Rémi uit
klas K2/3D. Proficiat aan de

trotse ouders!
 

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

https://sintpaulus.com/
https://sintpaulus.com/schoolbrochure/
https://sintpaulus.com/kalender/
https://sintpaulus.com/schoolinfo/


U ontving reeds een e-mail met de vraag om de invullijsten in te
vullen zodat we alle administratie voor uw kind(eren) vlot kunnen
organiseren. Mogen we vragen om voor elk kind de lijst apart in te
vullen? Dit is nogmaals de link naar het formulier. 

maandag donderdag
WEEKMENU

We ontvingen instructies van het zwembad dat het verboden is om
zwemshorts en losse zwemkledij te dragen tijdens het zwemmen.
Gelieve uw kinderen dus een korte, aansluitende,
zwembroek/badpak mee te geven voor het zwemmen. 

U hebt het al gemerkt, er wordt hard gewerkt op de school.
Momenteel is men druk bezig met het renoveren van de turnzaal
en legt men een nieuw dak boven de eetzaal en het eerste en
tweede leerjaar. Dit levert wat extra drukte op. De werken lopen
nog tot eind november. We hopen natuurlijk dat de werken de
normale gang van zaken op school niet in de war brengen. De
veiligheid van de kinderen staat absoluut voorop. 
Bedankt voor uw begrip. 

Ook dit jaar kunnen leerlingen van de
lagere school gratis deelnemen aan
diverse naschoolse sportactiviteiten. Zo
vinden in september en oktober de
schoolveldlopen plaats. Er staan ook
een  dansinitiatienamiddag, een
basketbal- en voetbaltornooi, een
swimmathon en een unihockeytornooi
op het programma. 

Alle info hierover kunt u terugvinden in
de kalender op de website. Inschrijven
gebeurt via de website tenzij anders
aangegeven.  
Voor het veldlopen graag inschrijven
voor vrijdag 9 september!

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die
wekelijks op maandag van 8u00 tot 8u30 aan
het zebrapad van de Burg. Felix de
Bethunelaan de taak van verkeersbrigadier op
zich wil nemen. In functie van de verkeers-
veiligheid en de drukte rond dat tijdstip zoeken
we hier snel iemand. Voelt u zich geroepen?
Geef een seintje aan
hilde.coopman@kbkscholen.be. Mocht u zich
ook op andere momenten kunnen vrijmaken
om dit te doen, mag u dit zeker ook aangeven. 

dinsdag vrijdag

GEZOCHT: VERKEERSBRIGADIER

INVULLIJST

ZWEMMEN

WERKZAAMHEDEN

NASCHOOLSE SPORT

VOOR ELK KIND IN TE VULLEN

KLEDIJVOORSCHRIFTEN

DINSDAG 6 SEPTEMBER
19U INFOAVOND  K1

19U30 INFOAVOND K2/3
-

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
19U INFOAVOND L1 EN L2

19U30 INFOAVOND L3 EN L4
20U INFOAVOND L5 EN L6

-
VRIJDAG 9 SEPTEMBER

KLASFOTO + PASFOTO L6
-

MAANDAG 12 SEPTEMBER
PASFOTO EN FAMILIEFOTO

-
MAANDAG 26 SEPTEMBER

K2/3 TONEEL AKKE AKKE TUUT
-

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

 

KALENDER
De belangrijkste activiteiten voor de
maand september krijgt u hier alvast
mee. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwMa1EB4qWxTezyQtPgxNDtMWmOkyJrXlRmYkswhdL2HWyag/viewform
https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/kalender/maand/

