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SLUITINGSWEEK

OOK KLEUTERSCHOLEN SLUITEN
Gisteren laat op de avond beslisten Katholiek Onderwijs Vlaanderen net als het Gemeenschapsonderwijs om ook de kleuterscholen te sluiten.
Ze hopen om op die manier de verspreiding van het virus tegen te
gaan. Ons schoolbestuur besliste dan ook om eveneens de lessen
op te schorten in al onze kleuterscholen.
Er zal noodopvang voorzien zijn. Deze wordt georganiseerd door
Stad Kortrijk met medewerking van onze school en op onze school.
De uren blijven gelijk. De woensdagnamiddag is er geen noodopvang. Warme maaltijden zijn er niet.
Inschrijven is verplicht. Klik hier om inschrijven bij Stad Kortrijk.
Heb je een attest nodig voor jouw werkgever, contacteer gerust
ons secretariaat (sint.paulus@kbkscholen.be of 056/213210).
Zijn er nog vragen of bezorgdheden, aarzel niet om directeur Pascal te contacteren (0476/355978).
Beste Paulusspeurneuzen,
Volgende week prijzen uitdelen lukt jammergenoeg
niet. Daarom laten we de Pauluszoektkocht doorlopen
tot het einde van de paasvakantie. Dat geeft jullie nog
drie weken de tijd om op zoek te gaan naar de woordraadsels en jullie tekeningen (kleuters) of gekke verhaaltjes (lager) in te dienen in de brievenbus van de
school. Prijzen worden getrokken en uitgedeeld in de
week na de vakantie!
Alle info en ook de opdrachtkaarten vinden jullie op de
website van de school en op de blog van het oudercomité. Veel succes, Het oudercomité

Tijdens de week voor de paasvakantie werken de leerlingen de opdrachten af die door de klastitularis
werden opgesteld. Er werd de leerkrachten opgelegd geen digitale
lessen te geven. De leerkrachten
zijn bereikbaar via mail:
voornaam.naam@kbkscholen.be

Ouders die hun factuur op papier
wensen te ontvangen kunnen dit
altijd aanvragen op het secretariaat.
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De verkozen ouders die toetreden
tot de schoolraad zijn
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Paulusmoestuin uitgerust met irrigatiesysteem.
Heel wat klassen van de school gaan dit jaar met groene vingers in de schoolmoestuin aan de slag. Om het onderhoud en beheer van de moestuin zo
goed mogelijk te doen, werd de moestuin door leerlingen van het zesde leerjaar uitgerust met een irrigatiesysteem. Zo werd een regenvat van 1 kubieke
meter geplaatst met een pomp erin. Die pomp werkt computergestuurd en
zal zorgen voor regelmatige bevloeiing van de gewassen.
Dankzij de moestuin krijgen de kinderen de kans om te leren planten, zaaien
en oogsten. Hier liggen heel veel leerkansen rond gezonde voeding, wiskunde, wereldoriëntatie en zoveel meer.
Mocht u als ouder (of grootouder) zin hebben om hieraan mee te werken,
dan bent u zeker welkom. Geef een seintje aan cedric.ryckaert@kbkscholen.be .

We kijken met zijn allen uit naar de dag waarop alles weer zijn gewone gangetje gaat. De dag waarop we opnieuw kunnen genieten van
het samenzijn en het plezier dat daarmee gepaard gaat.
Wist je dat je als ouder van de school de speelplaats gratis kunt gebruiken voor een verjaardags- of communiefeestje van een Paulusleerling? Het afgelopen jaar hebben heel wat ouders van deze dienst
gebruik gemaakt. Indien gewenst kan je voor 30 euro ook een lokaal
(eethuisje/slaapklasje) bijhuren. Reserveren doe je via meester Cedric: cedric.ryckaert@kbkscholen.be.
Geef meteen de gewenste datum en tijdstip door bij je aanvraag. Er
wordt daarna een gebruikersovereenkomst opgesteld.
Voor je activiteit krijg je een toegangsbadge voor de toegangspoort
via de Kongoweg. Hiervoor wordt een waarborg van 20 euro gevraagd.

