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ZAKDOEKEN

DAG VAN DE DIRECTEUR

Onze kleuters van de tweede en derde klas gaven vorige week vrijdag het beste van zichzelf tijdens de slotshow
van hun afvalproject. Ze toonden hun werkjes in de klas, mochten hun mama's en papa's verwelkomen en
zongen hun aangeleerde liedjes tijdens een fijn momentje op de speelplaats. Dit alles kadert ook in het project
rond duurzaamheid dat al jaren leeft op de school. We zijn een trotse MOS-school en 1 van de 30 eco-schools in
België. Dit label beloont scholen die via hun onderwijspraktijk inzetten op duurzaamheid. Met in 2022 meer dan
59.000 scholen uit 74 landen is er een groot netwerk aan Eco-Schools. Het zijn basis- en secundaire scholen die
zich actief inzetten om duurzaam denken en doen centraal te stellen in het hele schoolleven. Leerlingen zijn de
drijvende kracht achter de acties. Ze brengen ideeën aan, voeren ze uit en reflecteren erover. Op 9  februari is
het de 'ik trek het me aan-dag' en dan zetten we al onze acties in de kijker!

SLOTEVENT AFVALWEEK

Er wordt nogal wat afgesnotterd in de
klassen en de voorraad zakdoekdoosjes
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Mogen we
dan ook vragen dat elke leerling een nieuwe
doos papieren zakdoeken meebrengt naar
de klas? 

Op dinsdag 31 januari hebben we onze directeurs Pascal en
Veerle verrast met een attentie en een bloemetje. Ze zijn onze
rotsen in de branding en we zijn superblij met hun engagement
en inzet voor onze school. Bedankt voor alles! 
Jullie zijn kanjers!



BOEKCOVERS

WELKOM IN DE PAULUSFAMILIE!

PROGRAMMEREN KAN JE
LEREN!

OPVANG DE PUZZEL

Als afsluiter van ons boeiend thema rond robots
in het vierde leerjaar kwamen vandaag echte
programmeurs op bezoek in onze klas. 
We leerden over 3D printers, machine learning en
we mochten de Barbot programmeren om zo een
lekker drankje te bereiden. Daarnaast maakten
we met WEDO 2.0 wagentjes om mee te racen. 
De foto’s tonen hoe tof het allemaal was!

De Puzzel verwittigt vooraf als er op woensdag
geen plaats is voor uw kind.
Gelieve dit in de gaten te houden via uw
communicatiekanalen met de Puzzel. 

Juf Hilde moest onlangs afscheid nemen van
haar mama Monique. Ook juf Katrien verloor
een geliefde. Haar papa Jozef overleed
afgelopen week. We wensen de familie en
vrienden veel troost in hun verdriet en leven met
hen mee.  

Directeur Pascal werd
opa van een lieve
kleindochter Amélie!
Proficiat aan de ouders,
grootouders en alle
familie en vrienden.
Geniet maar van deze
wolk van een baby!

BALLENBADBALLEN GEZOCHT

TECHNIEKACADEMIE

Onze peuterjuffen lanceren een warme oproep om
ballen voor hun megaballenbad te verzamelen.
Mocht u dit soort ballen thuis hebben, dan mag u
deze bezorgen aan juf Emma of juf Jolien in de
peuterklas. 

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Vind je het een
uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen
te helpen? Wil je graag experimenteren samen met
vrienden? Met echt gereedschap en materiaal?
Dan is de Tiener Techniekacademie van Kortrijk
echt iets voor jou!

Wat? 7 Praktische workshops en 1 bedrijfsbezoek.
Wanneer? 
Op woensdagnamiddag van 13u30 - 15u30 (groep 1)
of van 16u00 - 18u00 (groep 2) van 15 februari tot
en met 3 mei 2023. 
Waar? 
Makerspace, Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30,
Kortrijk.
Deelnameprijs? € 70 (materiaal en verzekering
inbegrepen, met fiscaal attest) 
Inschrijven?
Via www.techniekacademie-kortrijk.be Het aantal
plaatsen is beperkt. 
Meer info? Via de website of
techniekacademie@vives.be - 056 26 40 10. 

https://sintpaulus.com/2023/02/02/programmeren-in-l4/
https://www.techniekacademie.be/


Op zondag 19/02/2023  verwelkomen we jullie graag op Sint-Paulus
van 14u tot 17u voor een feestje dat door een groep ouders
georganiseerd wordt voor onze kleuters. 
Deze keer is het thema Carnaval.
Op die manier hebben onze kinderen plezier op school buiten de
klasactiviteiten én leren, wij ouders, elkaar beter kennen. Broers en
zussen van de peuters en kleuters zijn uiteraard ook welkom. 
 
De inkom is gratis. We voorzien een bar met drankjes en KROKskes
uit het vuistje aan democratische prijzen en ook gratis water. De
opbrengst van onze bar gaat naar "lege brooddozen" op Sint-
Paulusschool. Op die manier dragen we bij tot het recht op een
voedzame maaltijd voor elk kind op onze school.
 
Kom jij ook? Laat het dan weten vóór woensdag 15 februari 2023 
via mail op legebrooddozen@gmail.com.
Heb je vragen? Contacteer ons gerust! 
Caroline en Nuria (mama Charlotte en Victor 2/3KB) 0497/07.04.04 
 
Bij inschrijven graag vermelden NAAM KLEUTER + KLAS + aantal
ouders en broers/zussen
 
Wil je graag helpen die dag? Laat het weten. We hebben vooral van
17u tot 18u helpende handen nodig.

maandag donderdag
WEEKMENU

dinsdag vrijdag

CARNAVALSFEEST 

PAULUS @ KVK

BOEKCOVERS

Dat KV Kortrijk leeft op Sint-Paulus is het minste wat je kunt
zeggen. Afgelopen zaterdag trokken 450 Paulussers naar het
stadion voor een fijne match die op een 2-2 gelijkspel
uitdraaide. Er was spanning, er vielen doelpunten en er was
veel ambiance. Nelson en Lore gaven de perfecte aftrap en
konden op heel veel bijval rekenen. 

Het vierde leerjaar ging creatief aan de
slag met covers van boeken. Ze kregen
de helft van elke cover en mochten
deze aanvullen. Daarnaast gingen ze
ook voorlezen in het tweede leerjaar en
speelden ze een zelfgemaakt
gezelschapsspel met hun boek als
thema. 

Sterk gedaan vriendjes! 

mailto:legebrooddozen@gmail.com
https://www.esthio.be/menu/scholen



