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Ingrijpende wegenwerken in de
schoolbuurt
De school ontving het bericht dat de kluifrotonde en de
Zandstraat tot aan rondpunt Panorama de komende drie
jaar (2019-2022) afgesloten zal zijn voor verkeer. Dit in het
kader van het Stationsproject Kortrijk.

4 oktober 2019

Jrg. 28

WOENSDAG 9 OKTOBER EN
MAANDAG 14 OKTOBER ZIJN

VRIJE DAGEN

De Burgemeester Felix de Bethunelaan fungeert tijdens die periode als
omleidingsroute voor de verbinding Burgemeester Lambrechtlaan - Magdalenastraat – Minister Tacklaan.
Tijdens deze werken zal het doorgaand verkeer aan onze schoolpoort fel
toenemen. Samen met de stad bekijken we op welke manier we dit zo
vlot mogelijk kunnen laten verlopen. De periodes van 7u45 tot 8u30 en
van 15u50 tot 16u10 zijn namelijk drukke periodes aan onze school.
De school vroeg aan de stad reeds om extra fietsenstallingen te voorzien
aan de voorzijde van de school. We vragen jullie dan ook om zoveel mogelijk per fiets/step/te voet naar school te komen. Dit gebeurt best onder
begeleiding. Het verkeer zal namelijk bijzonder druk zijn op die momenten.

Gemachtigd opzichters gezocht
De school engageert zich om ’s morgens én ’s middags gemachtigd opzichters aan het zebrapad te plaatsen. Op die manier kunnen we veiligheid van overstekende personen nog beter garanderen. De school zoekt
hier trouwens nog vrijwilligers voor die dit engagement op zich willen
nemen. Dit hoeft zeker niet op dagelijkse basis te zijn. De stad zal bekijken of er ook regelmatig politietoezicht kan plaatsvinden.

Extra zoen- en vroemzone
De stad engageert zich ook om extra zoen– en vroemzones in te richten
in de buurt van de school.
De werkzaamheden aan de speelplaats zijn voorzien om klaar te zijn in de
loop van december. Eens de toegang tot onze school via de Kongoweg
terug vrij is, zal dit de veiligste toegang tot de school zijn voor fietsers.
Daar is ook een ruimere zoen– en vroemzone.

Onderbreking Guldensporenpad
Er is momenteel geen sprake van een onderbreking van het Guldensporenfietspad en de Kongoweg.

Vrijdagmorgen
vonden de meesters en
juffen naast een fijne
attentie ook een mooi
tekstje op hun lessenaar.
Hartelijk dank aan alle ouders en in
het bijzonder aan het oudercomité
voor de warme en deugddoende
blijken van waardering!

De speelplaats krijgt intussen meer en meer
vorm. De afgelopen week werden de volgende
werken uitgevoerd:

Woensdag was er de tweede veldloop in de
Lange Munte.
Ook hier was Sint-Paulus weer top.
Alvast een dikke proficiat aan Julie,
Sofya, Nelson, Felix-Jan, Ebise, Lili,
Eshal, Yéléna, Marie, Luna, Elisa,
Finne, César, Maxim, Gaston, Felix,
Louis, Nolan en Henry van de 2de
graad. Alsook de meisjes en jongens van de 3de graad: Amélie,
Baheshta, Léon-Beamlak, Noah,
Kamiel, Luka, Amine, Yasmine, Annabel, Dounia, Alexx, Emile, Elias,
Matthew, Remy, Winter, Seppe,
Jurre en Hammad.

✅ betegelen “afvalstraatje”
✅ tegels aan peutertuintje
✅ tribune voor peutertuin
✅ plantvakken aan de kleuterklassen
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✅ stenen zitbanken op speelplaats 1
✅ terras en wandelpad aan het dierenparkje

Binnenkort zien we de tunnelconstructie verrijzen onder de grote speelheuvel en worden de
sportveldjes aangelegd.

Winter (L6) behaalde een plaats in de top tien.

We zijn op zoek naar glazen yoghurtpotjes om kaarsjes in te zetten.
De potjes mogen afgegeven worden in klas.

Volgende week zondag kunt u opnieuw genieten van een
lekkere pot mosselen met frieten! Bent u nog niet ingeschreven? Dan kan dat nu meteen door op de link hiernaast te klikken. De opbrengst van het mosselfeest gaat
volledig naar schoolse projecten.
Leeruitstap
Naar goede jaarlijkse gewoonte maakten de leerlingen van L4 een leerwandeling door Kortrijk. Tijdens de tocht
hadden de kinderen vooral oog voor de historische gebouwen.

Tijdens het bezoek aan het stadhuis kon er ook al eens geoefend
worden hoe je later moet trouwen.

