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SCHOLENCHALLENGE
Voetbalfan of niet, KVK-fan of niet, afgelopen dinsdag was een topdag voor de kinderen van Sint-Paulus.
KVK-spelers Kristof D'haene en Felipe Avenatti kwamen onze school bezoeken voor de apotheose van de
KVK-scholenchallenge waarbij onze kinderen 5 uitdagingen moesten halen: een tifo maken, Vis in de leie
luider dan 100 decibel zingen, in de media komen, een miss en mister KVK-verkiezing, een inspiratiefilmpje
voor de spelers maken,... en dit alles op een rood-witte dag! Het werd een heerlijke namiddag met veel
show en spektakel die samengevat werd in dit filmpje dat de geest en drive van onze school goed vat.
Foto's van de dag kunt u bekijken via de website. 

Indien u tickets bestelde voor de wedstrijd van zaterdag krijgt u die op vrijdag mee met de leerling(en) op
wiens naam u bestelde. U ontving hierover reeds een e-mail. Kinderen moeten de wedstrijd wel onder
begeleiding van een ouder/volwassene volgen. Sint-Paulus is niet verantwoordlijk voor de opvang van
de kinderen. KV Kortrijk voorziet ook nog een leuke extra: bij elke 2 tickets komt een paycard om 1 gratis
drankje te bestellen tijdens de match! Bedankt voor alle enthousiasme en tot zaterdag! Viva Paulus! 

STRAFSTE KVK-SCHOOL! 

https://youtu.be/Bfwy6rDSbDY
https://sintpaulus.com/2023/01/25/kvk-dag-op-sint-paulus/


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Komende maandag worden de kinderen niet op
school verwacht. Er is een lokale vrije dag
ingepland. 

Maandag bezocht een medewerker van de stad
Kortrijk onze school. Hij kwam vertellen over zijn
job als bediener van een grote robotstofzuiger. De
kinderen waren hier heel enthousiast over. 
Ook leerden we wat wel en niet
mocht met ons afval. We
bespraken de kledij en hebben de
stofzuiger een naam gegeven. Hij
zag er beetje uit als een olifant :). 

De afgelopen weken werden onze kleuterklassen
overgenomen door een team enthousiaste
derdejaars studenten die de opleiding tot
leerkracht kleuteronderwijs volgen. Ze nemen onze
kinderen enthousiast mee in het verhaal over afval,
sorteren en recycleren. Op vrijdag mondt dit uit in
een fijn slotmoment waarbij de ouders uitgenodigd
zijn om de inzet van de kinderen te bewonderen.
Bedankt aan de studenten en veel succes met het
verdere verloop van de opleiding!

Net zoals alle gebruikers van de Puzzel ontvingen wij
vorige week een mail met de mededeling dat de
voor- en naschoolse opvang in de Puzzel vanaf
volgend jaar stopt.
Deze beslissing kwam voor ons niet onverwachts. 
Wij waren reeds op de hoogte over deze plannen.
Vanuit de KBK-scholen vinden wij het noodzakelijk
dat er in alle scholen voor- en naschoolse opvang is.
Wij zullen hierin dan ook onze verantwoordelijkheid
opnemen en u gedurende de komende maanden op
de hoogte houden hoe de opvang zal geregeld
worden.

Rik Bossuyt
Coördinerend directeur KBK Scholen.
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