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Beste ouders,

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

Het schooljaar is begonnen.
En de start liep heel erg vlot. Dank u wel om de afspraken na te leven. Het brengen en het ophalen van de kinderen verliep voortreffelijk. De lagere schoolkinderen komen alleen naar de speelplaats en de kleuters worden afgezet door de
ouders met een heel kort afscheid. Bedankt om niet lang op de speelplaats te
blijven. Ook het ophalen verloopt veilig. Een grote groep ouders aan de schoolpoort wordt vermeden door het gespreid ophalen. De ingang (Kongoweg en
hoofdingang) en uitgangen (poortje zandbak en groene poort) worden gerespecteerd. Graag ook na 16:00.
In de loop van september zullen we stilaan groeien naar het ‘normale’. Bij iedere aanpassing zullen we jullie zeker op de hoogte houden. Bij eventuele vragen kan je steeds
bij ons terecht.
Ook een dank u wel om de invullijsten zo vlug in te vullen.
Momenteel zijn we druk in de weer om al die informatie te
verwerken.
De eerste week verliep voortreffelijk. Als dat de voorbode is
van het nieuwe schooljaar is, dan wordt het een fantastisch
2020-2021.
Directeur Pascal

Zoet, zoeter, zoetst
Onze bijtjes hebben voorlopig geen last van het coronavirus. Gelukkig maar. De verkoop van de heerlijke Bie Paulushoning was
opnieuw een succes. Het Bie Paulusteam was onder andere te
zien op de markt van Harelbeke en die van Marke.
Maar door de coronamaatregelen kan het team voorlopig niet
met een stand aanwezig zijn op school. Grijp daarom zeker ook je
kans om online nog lekkere honing te bestellen. Smakelijk!

Honing bestellen

Studie

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

De leerlingen van het lager kunnen gebruik maken
van de studie. De studie start gaat door van
16.15u tot 17.00u.
Hiernaast vindt u een overzicht van de lokalen
waar de studie voor de verschillende leerjaren
doorgaat.

Vul het formulier in via deze link.

Sportactiviteiten
Stad Kortrijk op scholen
Onze school werkt sinds dit jaar samen met de Stad
Kortrijk mee aan de naschoolse sport voor kleuters
en/of 1-4 leerjaar en/of juntos sport voor 5-6 leerjaar.
De sportlesgevers komen rond 16u00 ter plaatse
een uurtje sport geven aan de ingeschreven deelnemers.
Op www.kortrijk.be/sportbrochures vinden jullie
heel wat informatie over het naschoolse sportaanbod van Stad Kortrijk. (zwemaanbod en sportactiviteiten in zowel de scholen als de sportcentra).
De inschrijvingen zijn volop bezig. Je kan online
inschrijven op vrijetijd.kortrijk.be .
Voor onze school zijn dit de meest interessante
activiteiten.

Koji-Rollebolle
Wat? Basisbewegingsvormen met en zonder verschillende materialen voor K2/3.
Waar? In de Kleine Kunstgallerij. De kleuters kunnen mee met de Bethunelaan en worden overgestoken naar de Kleine kunstgallerij.
Wanneer? Op maandag vanaf januari.

Turnen en omnisport
Wat? Basisbewegingsvormen uit het toestelturnen, balsporten enz. voor L1-2-3.
Waar? In de Kleine Kunstgallerij. De leerlingen kunnen mee met de Bethunelaan en worden overgestoken naar de Kleine kunstgallerij.
Wanneer? Op maandag vanaf september.

Koji-dans
Wat? Dansmoves aanleren op eigentijdse muziek
voor L1-2-3-4.
Waar? Op onze school
Wanneer? Op donderdag vanaf januari.

Hebt u de invullijst (begin schooljaar) nog niet ingevuld?
Gelieve dit nog dit weekend in orde te brengen.

Naar de invullijsten
Hartelijk dank!

