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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

contact
VBS Sint-Paulus

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

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

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. Hierin geeft u bijv. aan of uw kind mee
moet met de rij. De invullijst staat ook op de website.
Mogen we vragen om voor elk kind de lijst apart in te vullen? 
Dit is nogmaals de link naar het formulier. 

FRUIT OP VRIJDAG

RIJEN
De Sint-Paulusfamilie groeit en bloeit en ook dit jaar zijn juf
Emma en juf Jamaï blij met de nieuwe vriendjes in de
peuterklas. De juffen dragen zorg voor 8 lieverds. U ziet ze hier
trots poseren voor de foto. Van links naar rechts ziet u: Rafaël,
Basiel, Clara, Nicolas, Sanne, juf Emma, Jasmyra, Sarah juf
Jamaï, Oscar.
Naast de nieuwe peuters mogen we in de school ook heel wat
nieuwe kinderen verwelkomen. 
Welkom op Sint-Paulus en we wensen jullie een heerlijk
schooljaar toe! 

NIEUWE VRIENDJES

KLASBLOG

JAARINFO

Ook dit jaar heeft elke klas een
blogpagina op de website waar de
leerkrachten en leerlingen verhalen,
foto's en avonturen delen. Er zal u een
wachtwoord gevraagd worden om in te
loggen. Dit wachtwoord is voor elke
blog hetzelfde, namelijk: sintpaulus.
Algemeen nieuws kunt u altijd volgen via
de nieuwspagina. 

U ontving via uw oudste kind de allereerste jaarinfo. Daarin
vindt u alle cruciale info om er een spetterend schooljaar voor
uw kind(eren) van te maken. U kunt de jaarinfo ook online
raadplegen via deze link. 

Wijziging info in jaarinfo
Maximfactuur kleuter = €50 ipv €45

Maximumfactuur lager = € 95 ipv €50

Net zoals de voorbije schooljaren hoeft u
op vrijdag geen tussendoortje mee te
geven voor uw kind. 
Via de fruitactie in samenwerking met de
Stadsboerderij en het oudercomité
krijgen de kinderen wekelijks een vers
stuk fruit als gezond tussendoortje.

Indien uw kind meestapt met een rij naar
huis, dan zal u zien dat er aan de
boekentas een gekleurd labeltje hangt.
Op die manier weten de kinderen met
welke rij ze huiswaarts stappen en
kunnen de begeleiders ook de kinderen
in de juiste rij onderbrengen.

INVULLIJST
VOOR ELK KIND IN TE VULLEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwMa1EB4qWxTezyQtPgxNDtMWmOkyJrXlRmYkswhdL2HWyag/viewform
https://sintpaulus.com/wp-content/uploads/2022/09/Jaarinfo-2022-sintpaulus-3.pdf


ouders die graag
           meedenken over het leren en leven op school.
           een handje helpen op activiteiten om leerkrachten, kinderen
           en ouders te verbinden.

Heb je hier zin in? Dan ben jij de ouder die we zoeken voor het
oudercomité! We vergaderen een 6-tal keer per schooljaar en
bereiden samen leuke activiteiten voor zoals de voorleesmaand in
de kleuterklassen, het spaghettifeest, de koffie-op-de-
speelplaatsmomenten, een vormingsavond voor (groot)ouders,...

Kom je graag eens kijken of dit iets voor jou is? Dan ben je van
harte welkom op de open vergadering op woensdag 21 september
2022. De vergadering gaat door in de eetzaal van de school. Je
bent welkom vanaf 20:00. We beginnen om 20:15. Daarna kan je
beslissen of je graag in het oudercomité stapt.

Interesse? Laat iets weten aan voorzitter Ellen via een mailtje naar
sintpaulus0C@gmail.com

maandag donderdag
WEEKMENU

dinsdag vrijdag

HET OUDERCOMITÉ ZOEKT...

K2/3C VLIEGT ERIN!

Leerlingen kunnen vanaf het vierde
leerjaar typlessen volgen op de
school. Hiervoor zijn er twee formules.
U kunt alle info hierover terugvinden
via de schoolsite. 

TYPLESSEN

SNEUKELTOCHT

AFMELDEN NA 
OPVANG
Indien u uw kind komt afhalen in de
naschoolse opvang, mogen we dan
vragen om de toezichthoudende
leerkrachten op de hoogte te brengen
van het vertrek van uw kind. Op die
manier houden we steeds goed
overzicht van welke kinderen reeds
opgehaald werden. Bedankt! 

Naar jaarlijkse gewoonte staat op de
schoolkalender op zondag 9 oktober opnieuw
“mosselfeest”.
Gezien de renovatie van de turnzaal, en het
gebrek aan plaats daardoor, kiezen we dit jaar
voor iets anders: 
Een verrassende “mossel-zoektocht”.
Op zondag 9 oktober is iedereen hiervoor van
harte uitgenodigd! Het is een kind- (en zelfs
buggy)vriendelijke wandeling van een vijftal
kilometer voor de ganse familie waar we jullie
onderweg zullen verrassen met leuke activiteiten
en lekkere versnaperingen. We eindigen op
school waar er hotdogs, bijhorende drankjes en
een springkasteel voorzien is. Voor de kids is er
daarenboven een zoektocht waarmee mooie
prijzen kunnen gewonnen worden.
Allen dus de wandelschoenen aan!
Inschrijven kan op www.tansens.be/zoektocht
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