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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE SINT-PAULUSSCHOOL

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Dat er op Sint-Paulus veel te beleven is, tonen onze kinderen elke dag. Ze zijn bijzonder actief in de vele
jeugdbewegingen die Kortrijk rijk is en toonden dit vorige vrijdag heel graag op de dag van de jeugd-
beweging. De kinderen in hun uniformen brachten een fantastische sfeer op school. Foto's op de site! 

Plek 1 en 3 op de veldcross in Wevelgem
vorige week gingen naar Muna en Joline.
Wat een knappe prestatie! Proficiat!!

Op woensdag 9 november staan de oudercontacten voor het
lager onderwijs op het programma. U krijgt het rapport van
uw kind(eren) in een volledig nieuw jasje gepresenteerd. 
Het is dan ook heel belangrijk dat u op dit oudercontact
aanwezig bent. Gelieve uw moment te reserveren via de
volgende link of scan de qr-code. 
Hebt u problemen met het reserveren van een moment?
Contacteer meester Cedric via
cedric.ryckaert@kbkscholen.be.

OUDERCONTACT

https://sintpaulus.com/2022/10/21/dag-van-de-jeugdbeweging/
https://bit.ly/3z8SSsm


VRIJE DAG
= GEEN SCHOOL

maandag donderdag
WEEKMENU WEEK 7 NOVEMBER

dinsdag vrijdag

De ouders van de kinderen uit de derde kleuterklas worden op
dinsdag 8 november vriendelijk uitgenodigd op de infoavond rond
schoolrijpheid. U krijgt er antwoorden op hoe u kunt zien/weten of
uw kind klaar is om de overstap naar het eerste leerjaar te
maken. De infoavond start om 19u. Inschrijven gebeurt via de
klasleerkracht.

U bent uiteraard druk bezig om
vrienden, familie en buren aan te
spreken om een product uit onze
Omnia verkoopactie te kopen (of u
heeft reeds besteld, waarvoor dank).
U kunt bestellen tot zondag 13
november via de webwinkel, of scan
even de qr-code en u bent er zo. Alle
bestellingen en betalingen gebeuren
online.  De opbrengst van de verkoop
gaat naar het geven van kortingen op
de meerdaagse uitstappen van al
onze leerlingen.

Meester Johan en de kinderen van 6B
figureren in een schitterend filmpje
waarin het project STEAMS van
imec.ICON uitgelegd wordt. Mama
Annelies Raes is hierin betrokken.
Onze leerlingen namen deel aan het
onderzoek dat technologie ontwikkelt
om groepswerk beter te ondersteunen
en evalueren in diverse
leeromgevingen. 
Bekijk het filmpje via deze link

OMNIA PROJECT STEAMS

SCHOOLRIJPHEID

MAANDAG  7 NOVEMBER
L5 UITSTAP WO1

L1 SINTSHOW SCHOUWBURG
-

DINSDAG 8 NOVEMBER
K3 INFOAVOND

SCHOOLRIJPHEID
-

WOENSDAG 9 NOVEMBER
OUDERCONTACT LAGER

-
VRIJDAG 11 NOVEMBER

WAPENSTILSTAND - VRIJE DAG
-

VRIJDAG 25 NOVEMBER
L6 MODESHOW 

-
28-29 NOVEMBER

OUDERCONTACT KLEUTER
-

MAANDAG 28 NOVEMBER
K2/3 VILLA IMAGINA

 

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

fijne vakantie!

SPORTWEEK
Het vierde leerjaar was de afgelopen week bijzonder sportief
bezig in sportcomplex de Lange Munte. De kinderen maakten er
kennis met tal van toffe sporten en kregen er zelfs een
basiscursus reanimeren bovenop! U kunt de foto's bekijken op de
klasblog van het vierde leerjaar. 

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/
https://app.frame.io/presentations/00bad82d-a082-4018-9ea9-f341220d91d2
https://sintpaulus.com/kalender/maand/
https://sintpaulus.com/blog-masonry/l4/

