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Hiernaast kunt u lezen waar onze
zesdeklassers dit jaar naar uitkijken.
Het zijn stuk voor stuk warme,
hoopvolle woorden die wij ook
u allen toewensen voor 2019 !

Familienieuws
Rolle Bolle
Volgende week maandag start de activiteit ‘Rolle Bolle’ in de sporthal Athena
Pottelberg. De kleuters die zich inschreven kunnen maandag om 16u mee
met de rij van de Bethunelaan. Zij worden onderweg opgepikt door de bus
die hen naar de sporthal brengt. De ouders kunnen hun kinderen afhalen in
de sporthal van Athena om 17u15.

Op 20 december is de Heer Vincent
Demuynck overleden. Hij was de
lieve papa van Xena Demuynck (K2A).
Onze gedachten gaan naar de kleine
Xena en haar familie die samen dit
verdriet moeten verwerken. Veel
sterkte!

Grootste onderscheiding
U hebt het ongetwijfeld al gelezen in de media. Het departement Omgeving van minister Schauvliege selecteerde ons
dossier Speelgroenplaats voor subsidie voor ontharding van beton. In de categorie “Quick Win” kreeg ons project uit
meer dan 300 inzendingen een tweede plaats met een score van maar liefst 23/25.
Goed voor de maximum subsidie van € 250 000 .
Een bijzonder dikke proficiat aan meester Cedric, die het hele project coördineert, onze vzw Speel Groen met de fantastische inbreng van die vele ouders én aan de hele ploeg van KBK Sint-Paulus die pal achter het project staat.
Daarnaast vermelden we ook heel graag onze creatieve ontwerpers Studio Basta en Fris in het Landschap, samen met
ons schitterend Studiebureau ARA!
Ook meteen een grote dank u wel aan de Raad van Bestuur van KBK die dit unieke project volop steunt!
Op maandag 28 januari stellen we heel graag de definitieve plannen aan u voor op school. U bent welkom om 20u!

Meester Willy
Onze oud-collega, Willy Speleers, is overleden en dit raakt ons diep. Een aantal van de
huidige ouders zat zelf ooit nog in de klas bij meester Willy en houdt daar ongetwijfeld
de beste herinneringen aan over. Meester Willy gaf jarenlang les in het tweede leerjaar
en wist als geen ander de kinderen te boeien. Zo waren zijn leerlingen gek op het legendarisch spelletje Ronde van Frankrijk, waarbij de klas spelenderwijs de tafels van vermenigvuldiging aanleerde en een er een prachtige beker kon gewonnen worden.

Meester Willy en juf Katrien,
schoolfeest 21 mei 2017

Meester Willy werkte zijn volledige loopbaan op St-Paulus en ging na een prachtige
carrière op rust in 2003. We zullen meester Willy blijven herinneren als een joviale, stijlvolle, maar bovenal
schitterende leraar en als een fantastische collega. We wensen zijn echtgenote Mireille en zijn kinderen Yevva
en Jeffrey heel veel sterkte toe.
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Kerstmarkt

Met behulp van de computer
In de week van 18 februari tem 21 februari 2019 gaat er in het tweede leerjaar een coderingsweek door in samenwerking met ‘Sweet Mustard’. Dit
softwarebedrijf wil o.a. een inspirerende community zijn voor iedereen die
bezig is naar het zoeken van digitale oplossingen binnen bedrijven en organisaties. Enkele enthousiaste medewerkers van dit bedrijf willen zich engageren om kinderen op weg te helpen bij het computationeel denken en coderen. Voor hen
was het maken en programmeren van een bar-bot waarbij kinderen zelf een mocktail (vb
milkshake, fruit punch) kunnen maken, de uitdaging. De eerste Try-out in de kerstvakantie
was alvast een succes. Meester Johan en juf Annelies, konden dit samen met enkele kinderen ook al eens uitproberen en proeven.

