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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

Het verhaal  van onze speelplaats is bijzonder en uniek  in
ons land. De manier waarop we deze met ouders, kinderen,
leerkrachten, buurt en overheden gebouwd hebben, wekt
veel bewondering en werkt inspirerend voor andere
scholen in binnen- en buitenland. We zien elke dag opnieuw
hoe de kinderen leuke speeltijden in een natuurrijke
omgeving hebben. Knack magazine is op zoek naar de
strafste speelplaats van Vlaanderen en we zouden dan ook
willen vragen of u onze kandidatuur een zetje wil geven
door een mailtje te sturen naar speelplaats@knack.be om
onze speelplaats voor te dragen voor de wedstrijd. Meer
info kunt u ook nog steeds vinden op
www.klimaatspeelplaats.be. 
Info over de wedstrijd kunt u op de website van Knack
terugvinden. Bedankt alvast voor uw steun! 

Volgende dinsdag 24/01 staat het grote KVK-evenement
op de agenda. De kinderen mogen zich in rood-wit
verkleden want de spelers van KVK komen de school
bezoeken, we verkiezen Miss en Mister KVK en de
jongleerwedstrijd kent haar apotheose. Mathis uit het
zesde vestigde alvast het schoolrecord op 394x. 
Straf patatje!

Op zaterdag 28 januari speelt KV Kortrijk om 18u15 thuis
tegen KV Oostende. Een superbelangrijke wedstrijd! 
Sint-Paulus werd door KV Kortrijk uitgedaagd om
opnieuw een KVK-school te worden en we zijn hier hard
voor aan het werk! We willen namelijk opnieuw vak P in
de familietribune van het stadion vullen met Paulussers.
De vorige editie kregen we 550 Paulusfans in het stadion,
dat record willen we dit keer breken!

Via dit formulier kunt u gratis tickets aanvragen voor de
wedstrijd! Ook via de site van de school kunt u bestellen.
De tickets worden verdeeld via de leerlingen op school. 
Bekijk het filmpje met uitdagingen via de link. 

DE STRAFSTE SPEELPLAATS VAN
VLAANDEREN
WEDSTRIJD VAN KNACK MAGAZINE

PAULUS VULT VAK P VAN KVK

https://youtu.be/lkGFpSTBOJQ
https://klimaatspeelplaats.be/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/onderwijs/wedstrijd-de-mooiste-speelplaats-van-vlaanderen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9Yyl-sq1N6XjXa9bXliX3rdjgkopTbE0yWKzRvb9zSC2kQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9Yyl-sq1N6XjXa9bXliX3rdjgkopTbE0yWKzRvb9zSC2kQ/viewform
https://sintpaulus.com/2023/01/19/gratis-tickets-kvk-kvo-op-28-01/
https://youtu.be/lkGFpSTBOJQ


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Bij het begin van dit nieuwe jaar trokken de kinderen
van L4 er op uit met afvalknijpers en een grote
afvalcontainer. Er viel opnieuw wat op te ruimen in
onze schoolbuurt. Plastic, papier, blikjes en andere
rommel werd in onze container verzameld. De
schoolbuurt ligt er opnieuw netjes bij. 
Hopelijk kunnen we dat een tijdje zo houden 😊

De school, ouderverenigingen, maar ook de kinderen,
vinden het superbelangrijk dat iedereen veilig op
school raakt. De actie van het oudercomité rond het
veilig oversteken aan het zebrapad in de Burg. Felix de
Bethunelaan krijgt dan ook onze volle steun. Veiligheid
van kinderen primeert boven haast en spoed. 
De werken aan de tunnel aan het rond punt Panorama
duren nog zeker anderhalf jaar, dus de drukte aan
onze school houdt zeker nog zolang aan. Het inzetten
van verkeersbrigadiers is voor ons dan ook heel
belangrijk. 
Voelt u zich geroepen om dit fijne team van
vrijwilligers te vervoegen? Meld u dan zeker aan via
het secretariaat. 

Bedankt aan iedereen die deze actie mee mogelijk
maakte.

Ook op zoek naar een originele invulling van de
schoolvakanties van jouw kinderen? 
Het liefst in een vertrouwde omgeving, omringd
door bekende gezichten en betaalbaar?
Dan is “Paulus speelt” de ideale oplossing! 

Want samen met andere Sint-Paulus ouders,
organiseer je de opvang van jouw kinderen & hun
vriendjes zelf op onze eigen school! 
Je staat in voor een dag opvang en in ruil kunnen
jouw kinderen de andere dagen van de week ook
mee komen spelen.

In 2023 plannen we volgende opvangweken
(telkens onder voorbehoud van voldoende
interesse)

Paasvakantie week 1 – week 3 april
Zomervakantie week 2 – week 10 juli
Zomervakantie week 3 – week 17 juli 
Zomervakantie week 5 – week 31 augustus 

Lijkt je dit wel wat? 
Lees meer op onze website of stuur een mail naar
paulusspeelt@st-paulus.be

Heel graag tot dan!

MOOIMAKERS

VERKEERSBRIGADIERS

MAANDELIJKSE OPRUIMACTIE

ACTIE IN DE KIJKER

PAULUS SPEELT
GEDEELDE KINDEROPVANG OP SCHOOL

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/paulus-speelt/
mailto:paulusspeelt@st-paulus.be


OP ZOEK NAAR EEN
NIEUWE SCHOOL?

WE
VERWELKOMEN

JE GRAAG! 

WANNEER?DINSDAG 7 FEBRUARIVAN 16U30 TOT 19U00 

Kom kennismaken met deleerkrachten. Je kan een k�kjenemen in de klas en genietenvan onze toffe speelpaats!

HOE?
 

Schr�f je in via onze

website, neem contact

op met de school of scan

de QR code!
 

 Basisschool Sint-Paulus
Burg. F. de Bethunelaan

1A 8500 Kortr�k
056/ 21.32.10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHsnlKCr_vVNdplnVYUF_NfN6ZvGQ55mt0FL3mICWnxh7A5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHsnlKCr_vVNdplnVYUF_NfN6ZvGQ55mt0FL3mICWnxh7A5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHsnlKCr_vVNdplnVYUF_NfN6ZvGQ55mt0FL3mICWnxh7A5g/viewform

