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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

v.l.n.r.: Louise, Lot, Tilda, Erde, Lotte en Oliviav.l.n.r.: Elisabeth, Lucie, Renée, Lara, Luna, Robbe

Vrijdag 17 februari beleefden we met z’n allen een leuke, maar uiterst spannende namiddag tijdens ons
carnavalsfeest ‘Paulus has talent’! Dank je wel aan alle deelnemers, proficiat aan de winnaars!
Op Sint-Paulus zit duidelijk heel wat talent. Het derde leerjaar kaapte de prijs weg met een knappe act rond
de actie tegen pesten. Het vierde leerjaar haalde dan weer de eindzege met een mooi toneelstuk over
Roodkapje. Bekijk alle foto's via deze link.

Feest in de leeuwtjesklas want er zijn
opnieuw nieuwe vriendjes in de klas. Na de
krokusvakantie mochten we Kelvin,Lucie,
Elliot en Lina verwelkomen op onze school.

Welkom lieve vriendjes en veel plezier op
Sint-Paulus! 

PAULUS HAS TALENT! 

NIEUWE WELPJES

ONTBIJTACTIE
U kunt nog tot en met 13 maart
ontbijtpakketten bestellen via de website van
de school. De organisatie is in handen van de
Vriendenkring van de school. 

Op zondag 19 maart wordt er een lekker
ontbijtpakket persoonlijk aan uw voordeur
afgeleverd tussen 7u en 10u.
Op die manier kan je lekker lang in pyjama
blijven en draag je toch je steentje bij. Hoe leuk
is dat!

Wilt u een ontbijtpakket bestellen voor u of ter
attentie van vrienden, familie? 
Per persoon kost dit 12 euro.  
Bestellen doet u via deze link voor 13 maart.

https://sintpaulus.com/2023/02/21/paulus-s-got-a-lot-af-talent/
https://www.tansens.be/ontbijt


maandag dinsdag
WEEKMENU

donderdag vrijdag

Doorheen het schooljaar worden de kinderen van het 6de
leerjaar af en toe onderworpen aan een extra uitdaging.
Leerlingen met een wiskundetalent werden tijdens de
talentwerking met meester Bryan uitgedaagd om in groepjes
een favoriet wereldgebouw te kiezen.
Na wat speurwerk vonden de leerlingen de werkelijke
afmetingen van deze gebouwen. Vertrekkende van de
gegevens dachten de leerlingen in groepjes na over hoe ze
dit in lego konden nabouwen op schaal. Het bouwen met lego
was leuk, vooraf de berekening maken vroeg toch de nodige
aandacht. De leerlingen stimuleerden elkaar onderling om op
zoek te gaan naar de juiste schaal, de correcte verhoudingen,
het zoeken naar de gepaste legoblokken, ... . 
Een mooi staaltje coöperatief leren in combinatie met speel-
en leerplezier. Aansluitend maakten de leerlingen een
identiteitskaart met de gegevens. 
Knappe prestatie 6des! 

Structuur geeft kinderen houvast en
vergroot hun gevoel van veiligheid en
zekerheid. Kinderen die zich veilig en zeker
voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit
te gaan en hun ervaringen te verbreden.
Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 23
maart bekijken we hoe we kinderen zich
goed kunnen laten voelen, zonder altijd
zomaar toe te geven. We leren hoe we
grenzen kunnen stellen en structuur kunnen
bieden opdat het samenleven vlotter kan
verlopen. 
Inschrijven kan via deze link.

SCHAALPROJECT LEGO

OUDERAVOND

WOENSDAG 22 MAART
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

-
DONDERDAG 23 MAART

OUDERAVOND GRENZEN STELLEN
-

27 TOT 31 MAART  
PLATTELANDSKLAS L5

-
MAANDAG 27 MAART

KINDERBOERDERIJ K2/3C & D
-

WOENSDAG 29 MAART
OUDERCONTACT L6

-
DONDERDAG 30 MAART

KINDERBOERDERIJ K2/3A & B
SPORTDAG LAGER

KALENDER
In maart staan er heel wat activiteiten
op de schoolkalender. Bekijk zeker de
kalender op de website om mee te
zijn. We geven alvast enkele
belangrijke data mee:

GRENZEN STELLEN

Juf Annemie van het secretariaat is in de wolken want ze
werd fiere oma van kleinzoon Charles. Proficiat aan oma
Annemie en de trotse ouders!  

Er is ook een feestje bij Remie Dujardin uit de peuterklas
want ze werd grote zus van Bess! Proficiat aan de familie! 

WELKOM IN DE
PAULUSFAMILIE!

https://www.esthio.be/menu/scholen
https://www.votjeugdhulp.be/inschrijving-ouderbijeenkomst
https://sintpaulus.com/kalender/schoolreis-l1-en-l2-pairi-daiza/
https://sintpaulus.com/kalender/l3-en-l4-schoolreis-naar-bellewaerde/
https://sintpaulus.com/kalender/





