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ZICHTBAAR IN HET DONKER

DIRECTEUR

ACTIE VERKEERSVEILIGHEID OUDERCOMITE

We kregen het nieuws dat het ziekteverlof van
directeur Pascal verlengd wordt tot aan de
paasvakantie. We wensen onze directeur veel
beterschap en hopen dat hij snel weer de oude
wordt! Juf Veerle neemt zijn taken over. 

Zichtbaarheid in het verkeer is in deze donkere
dagen nog belangrijker dan ooit. Draag dan ook
een fluojas en voorzie jouw fiets van verlichting
zoals voor- en achterlicht en de verplichte
reflectoren. Ook voor jouw kinderen is dit
levensnoodzakelijk. Bedankt om hier aandacht
voor te blijven hebben, ook wanneer uw zoon of
dochter te voet of per fiets naar school komt. 

STEUN ONZE VERKEERSBRIGADIERS

Om het eerste trimester af te ronden nodigen
we de ouders van de kinderen uit het lager uit
op het oudercontact van woensdag 21
december. Via de link of de QR-code kunt u uw
afspraak boeken. Voor elk kind voorzien we
telkens 1 oudercontact, gelieve dus maximum 1
moment aan te duiden. Aan gescheiden ouders
die een apart oudercontact wensen, vragen we
om de klasleerkracht hiervoor persoonlijk te
contacteren via mail.

Beste ouders, 

Onze vrijwillige verkeersbrigadiers die onze kinderen elke dag
opnieuw veilig helpen oversteken in de Burgemeester Felix de
Bethunelaan slaan een noodkreet! 
Auto’s en fietsers stoppen zelden voor hun signalen en zorgen voor
gevaarlijke situaties wanneer onze kinderen moeten oversteken
tijdens de ochtendspits. 

We hebben de situatie reeds aangekaart bij de politie en het
stadsbestuur en vragen hen om een concrete oplossing (zoals
aanpassing van de verkeerssituatie). 
Maar het is ook belangrijk om intussen de weggebruikers te
sensibiliseren! Daarom lanceren we deze warme oproep om tijdens
onze ludieke verkeersactie van 16 t.e.m. 20 januari onze brigadiers
te komen helpen van 7.45 tot 8.30u. 

Schrijf je in via deze link

Kom met een fluojasje, een bel, kerstverlichting, … en we vormen
een ketting van ouders om onze kinderen veilig de weg over te
krijgen. Het stadsbestuur wordt in deze week ook uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen en een gesprek aan te gaan. Hoe meer
volk we kunnen optrommelen, des te meer impact het zal hebben. 
De kinderen en onze vrijwilligers hebben jullie hulp hard nodig!

Vriendelijke groeten,
Het oudercomité van Sint-Paulus

PS: de school zoekt nog steeds mensen die zich willen
engageren als verkeersbrigadier.

http://bit.ly/3W3lOen
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mV3VdiC686fA_j5LXtf4oWH5N6An0r54pQYZIABU5os/edit?usp=sharing


donderdag vrijdagmaandag
WEEKMENU

dinsdag

De puppies van juf Elien van K2/3A zijn
intussen legendarisch. Haar Paw Patrol
kwam afgelopen week een kijkje nemen in
de klas om eventuele noodsituaties snel op
te lossen. De vriendjes van de klas waren
alvast fan. Van burgemeester Humdinger
was er in de verste verte geen spoor dus
het bezoekje verliep vlekkeloos. 

We geven graag nog mee dat de school
volgende vrijdag tot 15u duurt. 
De kinderen worden tot dan ook op school
verwacht. 

PAW PATROL!

LAATSTE SCHOOLDAG

VAKANTIEOPVANG

GEVONDEN VOORWERPEN

KLASMUSEUM WO1 IN L5

Indien u in wil tekenen op het vrijetijdsaanbod van Kortrijk moet u
surfen naar volgende website:
Info www.kortrijk.be/sportbrochures
Inschrijven kan via vrijetijd.kortrijk.be 

In de hal aan het secretariaat kunt u in de dozen altijd snuisteren in de
gevonden voorwerpen. Vooral nu, tijdens de koude weken, vinden we heel
wat mutsen, handschoenen, sjaals, ... Neemt u zeker daar een kijkje
wanneer uw kind iets verloren is. Na elke vakantie maken we deze dozen
leeg en schenken we de overblijvende (niet-genaamtekende) spullen aan
het goede doel.

Juf Silke en meester Joeri van het vijfde
leerjaar pikten een mooie traditie terug op. In
het kader van het jaarlijkse project rond de
herdenking van wereldoorlog 1 bouwden de
kinderen hun eigen klasmuseum. 
Grootouders van de kinderen en klasgenoten
uit andere klassen bezochten het museum en
zagen dat het goed was. 

Foto's kunt u zien via de blog.
Goed gedaan! 

GROOTOUDERS OP BEZOEK

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kortrijk.be%2Fsportbrochures&data=05%7C01%7Ccedric.ryckaert%40kbkscholen.be%7C6095d69314ad4fe8f30608dadda2b5f8%7C1ebb6af63d914a1c92dc0a5b47fe7323%7C0%7C0%7C638065988144416513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UZnGJYTjwM3crnUB9hJutjjMmf6D9L6nLc9tf7U1wKo%3D&reserved=0
http://vrijetijd.kortrijk.be/
https://sintpaulus.com/2022/12/15/klasmuseum-wo1-in-l5/

