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Sint-Paulus en Europa
Met KBK Sint-Paulus kregen we het label van eTwinning
School! Een hele eer en een beloning voor ons engagement in het samenwerken met andere Europese scholen via eTwinning!
eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de
deelnemende landen gebruiken na zich geregistreerd te hebben de beschikbare hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, om ideeën
en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, om samen te werken in groepen,
samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.
De eerstvolgende Europese activiteit met onze school is een leeruitstap
naar Guémené-Penfao in het Franse departement Loire Atlantique. Acht
leerlingen uit L6 gaan er de eerste week van april samenwerken met leerlingen uit Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Sportdag 4 april
Op donderdag 4 april, de voorlaatste dag van het tweede trimester, is er
een sportdag voor het lager. Alle klassen werken één outdoor-activiteit
af. Er is telkens ook een activiteit op school zelf gepland. Die dag brengen alle kinderen van het lager hun picknick mee. Gelieve er rekening
mee te houden dat er die dag GEEN MIDDAGRIJEN worden georganiseerd.
Programma:
L1: Woopahoop (speelpark)
L2: Dansstudio Steps
L3: Challenge Games in de Warande
L4: Bowlen, Pottelberg
L6: paardrijden, manège Saeftinge
En het vijfde leerjaar? Onze leerlingen uit L5 krijgen de laatste week van
het tweede trimester in Sint-Jan-in-Eremo wel elke dag een sportieve
uitdaging voorgeschoteld tijdens de legendarische plattelandsklassen.

Familienieuws
Onlangs kreeg Albert Gogea uit 1b
een zusje: Saära. Wat een prachtige gebeurtenis om de lente in te
stappen! Proficiat aan Albert en
zijn familie!
Na een intense periode in het ziekenhuis is Marie-Julie Dedroogh
(L2) opnieuw thuis. We wensen
haar met het hele team en alle
kinderen heel veel sterkte toe
tijdens haar revalidatie en hopen
haar vlug terug te zien in haar vertrouwde klasje!

Vastenproject
De leerlingen zijn momenteel op
zoek naar sponsors die onze vastenprojecten “Mimimoya” in Zuid
-Afrika en Rikolto (Vredeseilanden) willen ondersteunen.
Het sponsorgeld mag afgegeven
worden aan juf of meester in de
klas.

SPEEL GROEN-ROOD-WIT
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De beide party’s van de voorbije vrijdag lieten een frisse wind waaien over ons
speelplaatsproject. De directeur moest zich vanuit Italië weliswaar tevreden
stellen met muziek van Eros Ramazzotti, maar genoot van daaruit ongetwijfeld mee van de beats die de DJ’s de zaal injoegen.
Ook KV Kortrijk weet ons project Speel Groen naar waarde te schatten. Onze
school slaagde in de vier KVK-uitdagingen en daarom schenkt de club ons maar
liefst 500 tickets op de familietribune voor de wedstrijd KV Kortrijk – Excel
Moeskroen van zaterdag 30 maart. De wedstrijd start om 18u! De uiterste
aanvraagdatum is woensdag 27 maart.
Klik op het logo om tickets aan te vragen!

Praktische info ...
•

Je kan voor je oudste kind op school 5 tickets aanvragen.
De tickets zijn voor de familietribune in Vak P(aulus). Sint-Paulus krijgt 500 tickets. Op is op.

•

Tickets zijn gratis!

•

Na de aanvraag zullen de tickets verdeeld worden. De uiterste aanvraagdatum is woensdag 27 maart. In
het stadion moeten de kinderen steeds vergezeld zijn van een volwassene (b.v. ouders). Het is niet de bedoeling dat de leerkrachten de kinderen begeleiden noch toezicht op hen houden. Iedereen komt volledig
op eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid naar deze voetbalwedstrijd. De leerkrachten en de
school dragen voor-, tijdens en na de wedstrijd geen verantwoordelijkheid voor de kinderen.
De school en KV Kortrijk schenken enkel de tickets.

•

Indien u geen link heeft met een kind op school, is uw ticketaanvraag ongeldig.

Idool en the Voice
Voor de krokusvakantie vond onze tweejaarlijkse editie van
Idool plaats. In de categorie L1-L2-L3 ging de overwinning
naar Alice, Naëlle, en Lula uit de klas van meester Diedric.
Castor en Victor die gecoacht werden door juf Nathalie,
wonnen de beker bij de oudste leerlingen van L4-L5.
Vrijdag (vanavond) is onze oud-leerlinge Zeyneb Benmammar te zien in the Voice op VTM. We herinneren ons
niet of Zeyneb ooit bij ons Idool kon winnen, maar we wensen haar in elk geval heel veel succes toe! Zeyneb is
trouwens de bijzonder lieve dochter van juf Marinka (opvang).
Dinsdag 26 maart: 17 leerlingen van L6 naar Rijsel in het kader van het uitwisselingsproject Talata.
Woensdag 27 maart:: ijsglibberen voor K2 en K3.

