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Een ongewone start
De eerste schoolweek is achter de rug. Door
de omstandigheden zag de eerste schooldag
er toch net iets anders uit dan we gewoon
zijn. Het was voor iedereen spannend afwachten in welke mate de speelplaatswerken voor hinder zouden zorgen. Na een chaotische start - maandagavond leek men zich aan
de ingang van het sportpaleis te bevinden - viel
alles in de juiste plooi. Niet in het minst door het
begrip dat zowel de ouders als de kinderen aan
de dag legden.
Pascal Vanden Broucke nam na een pedagogische uitstap van vier
jaar opnieuw zijn plaats in als directeur van de school. Een blij
weerzien! Op de infoavond kon u van de directeur horen hoe de
werken aan de speelplaats vorderen en wat de praktische
gevolgen zijn voor organisatie van de school.

Gelukkig moesten niet alle vertrouwde activiteiten wijken voor
de speelplaatswerken. Het oudercomité vond tussen de uitgebroken stenen en de graafwerken
gelukkig nog een plekje om hun
wereldkeuken voor te stellen. Op
de kennismakingsdag konden we
dan ook volop genieten van heerlijke hapjes uit de alle hoeken van
de wereld.

Herwig De Praitere werd intussen aangesteld als de nieuwe directeur van het stedelijk basisonderwijs in Stad Kortrijk. Vanaf dit schooljaar gaat hij aan de slag in de scholen
GBS De Blauwe Poort en GBS Kooigem. Proficiat, Herwig!
We wensen u alle succes toe!

Gedurende de werken trekken onze leerlingen die op school blijven
eten naar het Magdalenapark. Zo krijgen ze al een voorproefje
van hoe een groene speelplaats aanvoelt.
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DRINGEND
De Sint-Paulusfamilie breidt uit.
In het peuterklasje begonnen
zes enthousiaste peuters aan
de eerste stapjes in hun schoolloopbaan. Van harte welkom
aan Sebas, Lucas, Michael, Eloise, Remus en Jef

Sport op school - activiteiten MOEV 2019-2020
25 september : veldloop Zwevegem, vanaf L3
2 oktober: veldloop Lange Munte, vanaf L3
9 oktober: veldloop Don Bosco, vanaf L3

Om een vlotte organisatie te
garanderen vragen we u om
vandaag nog de digitale invullijst begin schooljaar aan te
vullen. Op die lijst kan u alle
belangrijke informatie in verband met uw kind doorgeven
aan de school (bestellingen,
thuisrijen, …).
De meeste ouders brachten dit
al in orde.
Klik hier of gebruik de link op
de homepage van onze website.
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16 oktober: veldloop Wevelgem, vanaf L3
23 oktober: voetbal 4 tegen 4, Kinderland, L6

INSCHRIJVEN VELDLOPEN

13 november: swimmathon Wevelgem, L3 en L4

Vanaf het derde leerjaar kunnen de leerlingen deelnemen
aan de veldlopen. Kunt u helpen bij het vervoer? Alvast
hartelijk dank!

20 november: Sammy Pret, L1 en L2 (pedagogische studiedag)
4 december: unihockey, 3 Hofsteden, L3 en 4
5 februari: netbal, 3/3, ‘t Fort, L5 en L6
19 februari: netbal, 3 Hofsteden, L5 en L5
27 mei: Trefbal Kinderland, L3 en L4

Klik hier of gebruik de link op
de homepage van de schoolsite.

Zondag 13 oktober 2019
MOSSELSOUPER

