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KVK daagt ons uit
Voetbalclub KV Kortrijk nodigt onze leerlingen uit om een
thuiswedstrijd bij te wonen. Hiervoor bieden zij ons een
volledig vak van maar liefst 500 plaatsen aan. Deze gratis
tickets krijgen we echter niet zomaar… Als school moeten we hiervoor slagen in vier uitdagingen (challenges).
Vak P omtoveren tot vak Paulus, dat moet ons lukken!

15 maart: KVK-dag
Om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen,
organiseren we op vrijdag 15 maart een KVK-dag op
school. We nodigen alle kinderen uit om die dag in het
rood en wit uitgedost te zijn. Heb je thuis (KVK-)spullen
om de klas om te toveren tot een rood-wit paradijs?
Breng ze maar mee! Kinderen die het wensen, wonen in
de voormiddag een training van de A-kern van KVK bij.
Op school is tevens een alternatief voorzien. In de namiddag verwachten we hoog KVK-bezoek op school.

Bedenk een slogan en win een KVK-shirt
Deze week kregen de leerlingen een deelnameformulier mee om een originele slogan te bedenken. De slogan moet duidelijk maken dat Sint-Paulus voor KVK supportert. Een jury kiest
er de beste slogan uit. De bedenker krijgt een KVK-wedstrijdshirt aangeboden. De slogan
komt op een tifo (een lang doek) die we voor de wedstrijd openvouwen in het stadion.

Vakantietip
Voor een geslaagde
uitdaging: Zing elke
morgen Vis in de
Leie met gans het
gezin… en je dag
kan niet meer stuk!

Bekijk op Youtube het filmpje waarin de spelers
ons uitnodigen en deze uitdagingen toelichten.
Typ hiervoor ‘KVK oproep’ als zoekterm in.
Slagen wij in deze 4 uitdagingen, dan kunnen de
kinderen en hun ouders een KVK-wedstrijd gratis
bijwonen. Praktische regeling hieromtrent volgt
dan nog. Maar eerst gaan we er samen voor!
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Nog twee weken en het is zover: Partyyyyyyy!
Speel Groen organiseert samen met Sint-Paulus de
Kids Party en de Paulus Generations Party in JC Tranzit. De opbrengst gaat integraal naar de heraanleg
van de speelplaats van de school.
De feestavond start om 16.00. Dan bouwen de kids
het eerste feestje op de Kids Party. In bijlage vindt u
een brief met uitleg over de praktische organisatie
van deze Kids Party. Alle kinderen kregen deze brief
ook mee naar huis.
’s Avonds gaan de remmen los voor de ‘grote mensen’. Spreek die babysit dus al
maar aan… Dj’s MICH!, Dave Martijn en DJ Domé zorgen voor instant feestgedruis
en onweerstaanbare beats. De deuren van JC Tranzit openen vanaf 20.30 en het
feestje start met een happy half-hour van 21.00 tot 21.30. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de deur 10 euro.
Klik voor tickets of vraag ze via het agenda aan bij juf of meester (geld meegeven a.u.b.).

Leren progammeren

Zwemles…?

Vorige week werkten de kinderen van het tweede
leerjaar rond het thema ‘Robots en programmeren’.
Wat is een robot precies? Hoe denkt een robot en hoe moet je die
programmeren? Via leuke filmpjes en passende oefeningen maakten de
kinderen kennis met dit alles. Bij meester Johan leerden ze werken met Lego
’wedo 2.0’. Daarmee kunnen kleine robotjes gemaakt worden in Lego en
kunnen die bewegen door ze te programmeren via de iPad. Als kers op de
taart kwamen donderdag 4 medewerkers van het bedrijf ‘Sweet Mustard’ bij
ons in de klas tonen hoe een echte robot en een 3D-printer werken. De
kinderen mochten ook via de iPad de ‘Barbot’ programmeren zodat die
lekkere mocktails voor hen maakte. De pers kwam ook even langs.
Misschien zagen jullie ons ook in de krant?

Via de media vernam u wellicht
het spijtige nieuws over de brand
in het nieuwe zwembad. De stad
Kortrijk liet ons weten momenteel
uit te kijken naar een tijdelijke
oplossing voor het schoolzwemmen. Pas tijdens de krokusvakantie krijgen we hier meer nieuws
over. Via onze website en de
schoolagenda van de leerlingen
proberen we u alvast tijdig op de
hoogte te stellen. Bedankt voor
jullie begrip hieromtrent!

We wensen jullie een deugddoend
weekje verlof toe. Terug school
vanaf maandag 11 maart.

Info Paulus Kids Party 15 maart @ JC Tranzit
Nog twee weken en dan is het zover! Vrijdag 15 maart organiseert Speel Groen samen met Sint-Paulus de Paulus Generations Party in JC Tranzit. De feestavond start om 16 uur. Dan bouwen de kinderen van Paulus het
eerste feestje op de kids party.
Ouders zijn natuurlijk welkom om een drankje te nuttigen. De toegang van voor de ouders is op dat moment
gratis. We hanteren de leeftijdsgrens van 13 jaar.
Als uw kind naar de fuif gaat dan blijft het gewoon op school om 15u05. De kinderen vertrekken op school onder begeleiding van leerkrachten. De kinderen feesten onder toezicht van medewerkers van Speel Groen, het
oudercomité en leerkrachten.
U haalt uw kind ten laatste om 18u op in de Tranzit. Voor de kinderen die niet naar de fuif gaan is er zoals
steeds opvang voorzien op school na 15u tot 18u
Opgelet: Maandag 11 maart na de krokusvakantie geeft elk deelnemend kind zijn ingangskaartje af aan zijn/
haar meester/juf. De leerkracht noteert de deelname van uw kind.
Op vrijdag 15/03 gaat het organiserende team rond met bandjes voor deze kinderen als ingangsbewijs.
Geen bandje om de arm betekent voor uw kind geen toegang tot de fuif.
Tijdens de week van 11 maart is het zeker nog mogelijk om online tickets aan te kopen of via de klasleerkracht.
Dresscode: a touch of FLUO !!
Komt u ’s avonds zelf ook graag een dansje wagen? Tickets voor de avondfuif zijn ook nog steeds beschikbaar!

