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DAG VAN DE LEERKRACHT

VELDCROSSKRAKS TONEEL K2/3

JUFFEN EN MEESTERS IN DE WATTEN GELEGD

VELDCROSS ZWEVEGEM AKKE AKKE TUUT

Woensdag was het dag van de leerkracht. 
Onze juffen en meesters werden door het oudercomité
verwend met een lekker snoeppakket. We doen onze job met
hart en ziel en waarderen deze attentie dan ook heel erg!
Bedankt! 

Op woensdag stond de veldcross in Zwevegem op het
programma. Meer dan 20 jongens en meisjes van Sint-Paulus
gaven er opnieuw het beste van zichzelf. U kunt de foto's en
de uitslag bekijken via de sportblog. 

De vrienden van de kleuterklasjes mochten
een toneelvoorstelling gaan bekijken in de
chique stadsschouwburg van Kortrijk. Dat
was een bijzonder moment voor hen! 

SNEUKELTOCHT
ZONDAG 9 OKTOBER
Geen mosselfeest dit jaar, maar u bent
welkom op de sneukelwandeltocht komende
zondag. De start is om 14u.
Meer info en inschrijven via deze site:
www.tansens.be/zoektocht/

https://sintpaulus.com/blog-masonry/sportblog/
http://www.tansens.be/zoektocht/


LOKALE VRIJE
DAG

= GEEN SCHOOL

maandag donderdag
WEEKMENU

dinsdag vrijdag

Alle kinderen van de school, van
peuterklas tot het zesde leerjaar,
staken de handen uit de mouwen om
2500 bloembollen geplant te krijgen.
Het was mooi om te zien hoe de
oudste kinderen de kleinsten op
sleeptouw namen om deze klus
geklaard te krijgen! 

Komende maandag 10 oktober staat
een lokale vrije dag op de kalender.
De school is die dag gesloten. 

ZEG HET MET 
BLOEMEN

MAANDAG 
GEEN SCHOOL!

VOORLEESMAAND NOVEMBER

DE GESCHIEDENIS VAN KORTRIJK

Beste ouders & grootouders,
Het is weer zover. Vanaf 9 november start de voorleesmaand! 
Leest u graag mee voor in de peuter- en kleuterklas of het
eerste leerjaar ? 
Vul dan op deze link uw naam in op één of meerdere tijdstippen
tegen 16 oktober. 
Dit jaar lezen we rond het thema “Lezen met je oren!”. 
Kies een een boek dat geluid maakt, neem zelf een bijpassend
geluid mee of lees een stukje van een verhaal in een vreemde
taal voor. 
Vragen? Contacteer Géraldine op 0472 42 14 84. 
Tot ziens in de voorleesmaand!
Met warme groeten van het oudercomité. 

Donderdag 29 september maakte het 4e een mooie wandeling door
Kortrijk op zoek naar sporen uit het verleden. We leerden over de
Guldensporenslag in het vernieuwde museum 1302 en kwamen meer
te weten over historische plekjes zoals de Broeltorens en de mooie
zalen van het stadhuis. Ook Marcella, het laatste begijntje, hebben
we leren kennen. De vele verhalen zullen we niet snel vergeten!

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fu-CMYCCyHwdykp7opgjJ3qRsU1BMbguY_i84YVPre8/edit#gid=0

