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Door problemen met onze provider is de website van de school nog altijd niet aangepast.
We brengen dit zo spoedig mogelijk in orde.

sint.paulus@kbkscholen.be

www.st-paulus.be

Werken speelplaats
Het einde van de werkzaamheden op de speelplaats is bijna in zicht. De
grondwerken zijn achter de rug en volgende week start de tuinaannemer
met het aanplanten van het groen. Dit wordt in afgebakende plantvakken gedaan, zodat de planten en bomen de eerste jaren beschermd zijn
tegen te stevig kinderspel. Het aanplanten van het groen zal een dikke
week in beslag nemen. Eens dit gebeurd is, wordt de speelplaats helemaal betegeld, zodat we snel na de kerstvakantie terug beschikken over
onze volledige speelplaats. Ook de toegang via de Kongoweg zal snel na
de vakantie terug open gaan.
De speeltoestellen komen in twee shifts aan. Het eerste deel zal er eind
januari zijn. Het tweede deel eind februari. De toestellen worden op
maat gemaakt met kwaliteitshout en dus duurt de levering iets langer en
zal de plaatsing en samenstelling ter plaatse gebeuren.
Belangrijke info: in de loop van volgende week zal de aannemer de rioleringsaansluiting maken. Hiervoor moet een sleuf gemaakt worden in de
heuvel aan de voorzijde van de school. De buizen lopen namelijk onder
de groene toegangspoort en moeten aan het voetpad verbonden worden. Waar nu de fietsenstalling staat, zal er dus twee tot drie dagen hinder zijn. We verschuiven de fietsstalling tijdens die werken. De kinderen
zullen hun fiets ook aan het kippenhok kunnen plaatsen.

Organisatie bestellingen Omnia
Door de werken op de speelplaats zijn we genoodzaakt de afhalingen
anders te organiseren.
Dit jaar kunnen ouders hun bestelling op vrijdag 13 december om 15u
afhalen in de klas van hun oudste kind.
Indien u verkiest de bestelling door uw kind zelf te laten meenemen
naar huis, kan u dat aanstippen op het briefje dat werd meegegeven
met uw oudste kind. In dat geval geeft u best een voldoende ruime tas
mee om de bestelling veilig in op te bergen.
De leerlingen van het zesde leerjaar staan die dag paraat om indien
gewenst uw bestelling naar uw wagen te helpen dragen.
De persoon (ouder, leerling, oma, …) die de bestelling meeneemt,
tekent voor goede ontvangst. Zorg daarom dat uw kind precies weet
wat het moet meenemen.

Verloren
Er is een blauwe fietshelm zoek
van het merk Frozen. De helm
mag naar het secretariaat gebracht worden.

en steun de bosklas (L6)
Te koop bij juf of meester (€ 23,00)

Lego
Klik op de onderstaande link en
zoek de reactie van meester
Johan onder de afgespeelde
video. Als de reactie van
meester Johan voldoende
“likes” krijgt, kan de school een
legodoos winnen!
https://www.youtube.com/watch?
v=H0ayHxNvBJo

Kortrijk is in de ban van de Warmste Week. Nadat de leerkrachten al actie ondernamen, willen ook onze leerlingen en onze ouders het eerste trimester afsluiten met een warm gevoel.

www.st-paulus.be

Heb je zelf een actie voor de Warmste Week en wil je hiervoor graag wat verkopen?
Dat kan!
Op donderdag 19 december (de avond van de oudercontacten) kan je een kraampje opstellen in onze
turnzaal. Het Warmste Marktje start om 16u en eindigt omstreeks 18u, klaarzetten kan vanaf 15u45.
Breng jouw spulletjes, wat info over jouw actie en goede doel en je eigen kassa mee en laat de verkoper in jou los! Elke verkoopstand wordt best begeleid door een volwassene.
Inschrijven en meer info via deze link: https://forms.gle/oQNLijczX1qjNre5A

Edgar op bezoek
Het zesde leerjaar heeft een speciale gast over de vloer. Edgar is de klasmascotte van meester Tobias uit het Duitse Erfurt. Edgar reist graag en in het kader
van een etwinningproject trekt hij Europa rond. Hij bezoekt scholen in een tiental verschillende landen. Daar nemen de kinderen hem mee op hun avonturen
en komen verschillende culturen en talen zo met elkaar in contact.
In het zesde leerjaar werd hij vol liefde ontvangen en leerde hij al heel wat kinderen beter kennen. Hij blijft nog een tijdje logeren om dan weer verder te reizen.
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