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Juf Jolien is superblij want haar Leeuwtjesklas heeft er een
heleboel nieuwe welpjes bij. 
U ziet van links naar rechts Isa, Remie, Thibault, Selina, Marie-
Julie, Martin, Kiara, Rik, Raf en Jabali. Viktor was er niet bij
toen de foto genomen werd, maar is ook een trots welpje! 
De verhalen en avonturen van de leeuwtjesklas kunt u volgen
via de klasblog. Het wachtwoord voor de blog is sintpaulus. 

We waren ook dit jaar getuige van de gulheid van de
Paulusfamilie. Onze Omniaverkoop noteerde een winst van
5126.37 euro. Hiermee kunnen we onze leerlingen van het 3e
kleuter, 4e, 5e en 6e leerjaar mooie kortingen geven op de
kosten voor hun meerdaagse uitstappen zoals de bosklassen,
plattelandsklassen, tweedaagse en sportweek. 

Bedankt aan iedereen die een steentje bijgedragen heeft. 

WELKOM

OMNIAWINST

NIEUWE PEUTERS

BEDANKT! 

Elke leerling kreeg een brief mee naar huis
met informatie over het inschrijven van
broertjes/zusjes in onze school. Gelieve
deze brief ingevuld terug te bezorgen. Deze
is ter kennisname en moet officieel
terugkeren bij ons. Zelfs indien u geen
zoon/dochter meer in hoeft te schrijven bij
ons, verwachten we deze brief toch terug.
Op deze manier weten we dat u officieel
geïnformeerd werd. 
Bedankt! 

BRIEF BROER/ZUS

Nora (K3) en Sana (K1) Al-Aouk
moesten jammer genoeg
afscheid nemen van hun lieve
opa. Ook Rayane (L1) en Wafae
(L5) moesten afscheid nemen van
hun lieve oma. We wensen de
kindjes en hun familie heel veel
sterke in hun verdriet. 

https://sintpaulus.com/blog-masonry/leeuwtjesklas/


KV Kortrijk daagt Sint-Paulus opnieuw uit om te bewijzen dat we dé
KVK-school van Kortrijk zijn. Hiervoor gaan we volgende week
verschillende uitdagingen aan. We gaan op zoek naar de grootste
fan en naar de beste jongleur. Volgende week vrijdag 20/01 mag
iedereen in rood-witte KVK-tenue naar school komen. Zo kunnen we
enkele spelers op school ontvangen en hen bewijzen dat we de
grootste fans van deze schitterende club zijn. Wie het best verkleed
is, wordt onze miss of mister KVK en verdient een unieke beloning!
Slagen we in onze uitdagingen, dan krijgen we gratis tickets voor de
wedstrijd tegen KV Oostende op zaterdag 28 januari om 18u30. Zo
vult Sint-Paulus opnieuw het vak P(aulus) van het
Guldensporenstadion! Oja, oefen je volgende week elke dag ‘Vis in
de Leie’ thuis?

Onze kleuterklassen gaan aan de slag met het leerling-
volgsysteem 'Smart symbols'. Hiervoor willen we onder andere
foto's kunnen maken van de werkjes van de leerlingen. We zijn op
zoek naar nog werkende smartphones/tablets met wifi en
camera. Graag krijgen we ook de laders van deze toestellen erbij.
Hebt u nog zo'n toestel thuis en gebruikt u het niet meer? Wilt u
dit dan aan ons schenken aub? U mag dit afgeven aan het
secretariaat of aan onze kleuterjuffen. Bedankt! 

Op zondag 19 maart staat de
ontbijtactie van de vriendenkring op 
de kalender. U kunt die dag een lekker
ontbijt aan huis reserveren dat tot aan
de deur afgeleverd wordt. Het is dus
een ideale actie om uw
partner/kinderen op een leuke manier
te verrassen. We zijn nog steeds op
zoek naar sponsors om deze actie te
steunen. Neem contact op met
sabine.doise@kbkscholen.be voor 
meer info hierover. 

maandag donderdag
WEEKMENU

dinsdag vrijdag

KVK-DAG VOOR DÉ KVK-SCHOOL

OUDE SMARTPHONE/TABLET

ONTBIJTACTIE

VRIJDAG 20 JANUARI
KVK-DAG

-
MAANDAG 30 JANUARI

VRIJE DAG - GEEN SCHOOL
-

8 TOT 17 FEBRUARI
BOSKLASSEN L6

-
WOENSDAG 22 MAART

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
GEEN SCHOOL

-
ZONDAG 19 MAART

ONTBIJTACTIE 
-

27 TOT 31 MAART
PLATTELANDSKLASSEN L5

-
WOENSDAG 29 MAART

OUDERCONTACT L6
-

DONDERDAG 30 MAART
SPORTDAG LAGER

 
 

KALENDER
De belangrijkste activiteiten voor het
komende trimester krijgt u hier alvast
mee. 

VRIENDENKRING

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://sintpaulus.com/kalender/maand/
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