Burg. Felix De Bethunelaan 1 8500 Kortrijk 056/21 32 10

15 maart 2019

Jrg. 27

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

De school zal op woensdag 20 maart 2019 gesloten zijn.

Familienieuws
In de peuterklas van juf Ilse is Mouad grote broer geworden van een zusje Aya Kasmi. Van harte proficiat aan de trotse familie
Er valt helaas ook heel wat verdrietig nieuws te melden...
Tijdens de vakantie overleed Dhr Lieven Vandorpe. Hij was de fiere opa van Jeanne (4a) en Lou (K2/3C)
Houtekier . De heer Vandorpe was ook de schoonbroer van juf Hilde (L4)
De heer Jean-Pierre Schöller, vader van Carine (toezicht schoolpoort), is gestorven. De heer Schöller
was de schoonvader van meester Eddy, onze oud-collega.
Onze trouwe verkeersbrigadier Jacqueline moest afscheid nemen van haar echtgenoot Hugo Delecluyse . Hij was tevens de papa van Bart en Veerle (oud-leerlingen).
En zopas vernamen we ook het overlijden van de mama en oma van Carine Himpe, (logistiek medewerker) en Steven en Matthias D’haeveloze (oud-leerlingen).
We bieden alle betrokken families onze oprechte deelneming aan!

BATTERIJEN INZAMELEN
Van maandag 11 maart tot en
met zondag 31 maart 2019
krijgt onze school niet 1, maar
liefst 2 punten voor elke kilo
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gebruikte batterijen. Hiernaast
een overzicht van de batterijen
die op school afgegeven kunnen worden.

Paulus Kids Party

-

Generation Party

De feestavond start vandaag om 16 uur. Dan bouwen de kinderen
van Paulus het eerste feestje op de kids party. Om 20u30 is het
dan de beurt aan de volwassenen.
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Op vrijdag 15/03 verdeelt het organiserende team in alle klassen
de polsbandjes. Geen bandje om de arm betekent voor uw kind
geen toegang tot de fuif.
Als uw kind naar de fuif gaat, dan blijft het gewoon op school om
15u05. De kinderen vertrekken op school onder begeleiding van
leerkrachten. In de fuifzaal feesten de kinderen onder toezicht van
medewerkers van Speel Groen, het oudercomité en leerkrachten.
U haalt uw kind ten laatste om 18u op in de Tranzit. Het is niet mogelijk om tot vlak bij de ingang te rijden. Parkeren kan je in de
buurt of op de betaalparking Zwembad of Haven.
Dresscode: a touch of FLUO !!
Ouders zijn tijdens de Kids Party natuurlijk welkom om een drankje
te nuttigen. De toegang voor de ouders is op dat moment gratis.
Voor de kinderen hanteren we de leeftijdsgrens van 13 jaar.
Komt u ’s avonds zelf ook graag een dansje wagen? Tickets voor de
avondfuif zijn ook nog steeds beschikbaar!

De kinderfuif is een groot succes
met bijna 275 verkochte tickets.
Daardoor valt de studie weg, maar
voor de kinderen die niet naar de
fuif gaan is er zoals steeds opvang
voorzien op school na 15u tot 18u.
Er wordt geen opvangkost/studie
gerekend tussen 15u en 15u45
Op de fuif krijgen de kinderen 2
drankjes en popcorn. Er is ook gratis water voor alle kinderen. Het is
dus niet nodig om geld mee te geven tenzij uw zoon/dochter graag
iets koopt van de foodtruck.
Voor de Generations Party is een
“1 kopen/2 krijgen” actie van 21u
tot 21u30. U kunt ter plaatse
drankkaarten aankopen. Dit kan
met cash of via de bancontact/
payconiq-app.
Tijdens de avondfuif is de foodtruck
van Past’Amuse aanwezig met allerlei lekkers. Zij ontvangen enkel
cash. Dus hier kan je niet betalen
via de drankkaarten.

