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BESTELLING KAN ONLINE VIA WEBSITE

Het vierde leerjaar heeft sinds kort een veldloopkampioen in de rangen.
Jef Coornaert won een gouden medaille tijdens de laatste schoolveldloop en dat verdient natuurlijk al onze aandacht.
Proficiat Jef, dat heb je schitterend
gedaan! Ons advies? Blijven lopen man!

sint.paulus@kbkscholen.be

Verkeersweek eerste leerjaar
De week voor de herfstvakantie is traditiegetrouw de verkeersweek in het eerste leerjaar. De kinderen doen allerlei proefjes met
de fiets en ze trekken er te voet op uit om zich zo verschillende
verkeersregels eigen te maken. Het was een toffe week, gelukkig
zonder valpartijen, en met een boel kinderen die hun grenzen weer
een stukje verlegd hebben.

Net zoals vorig jaar organiseren
we na een succesvolle editie opnieuw een speelgoedinzamelactie!
Wij zijn op zoek naar speelgoed
voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, speelgoed dat in orde is,
speelgoed zonder batterijen, geen
pluche, al de rest is welkom!
Je mag het speelgoed binnenbrengen vanavond 13 november van
15 tot 18 uur in de Minister van
den Peereboomlaan 35 te Kortrijk of morgen zaterdag 14 november van 09.00 - 12.00 u in de
Kasteelstraat 6 te Kortrijk. Indien
je op een ander moment je speelgoed wilt binnenbrengen, gelieve
contact op te nemen op te nemen
met Julie Gheysen op het nummer 0494.082306.
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Maandag werden onze Europese gasten met een kleine receptie verwelkomd. Van onze leerlingen
van het zesde leerjaar kregen ze een rondleiding in de school.

Dinsdagvoormiddag volgden de gastleerlingen les in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. In de namiddag verkenden ze de Kortrijkse binnenstad. Daarna werden ze in hun hotel opgehaald door onze
gastgezinnen(6e lj) voor een lekker avondmaal.
Margret, Oscar, Myriam
Kyle en Samuel

op de vlucht
op zoek naar jou
mijn liefde
ik wil je vastgrijpen
alles en iedereen
heb ik achtergelaten
maar waar ben je?
ik leef alleen nog voor jou
overal gezocht
je bent nergens te vinden
jij bent het begin
van mijn geluk
ik zal mijn belofte niet verbreken
voor ik sterf
zal ik je vinden
Lara Notebaert, 6e lj

Romain, Ingrid, Charlotte, Hendrik
Jack, Joe, Henri en Jim
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Poëzie, geschreven vanuit het standpunt
van een soldaat…

Sophie, Dagmara, Natalia, Dorota
Emma, Alexander, Elise en Alicja

Woensdag stond een trip naar Brugge op het programma. Onze gasten werden vergezeld door een aantal zesdeklassers. Een bezoek aan de binnenstad
en een partijtje ijsschaatsen in het Boudewijnpark vormden de hoofdbrok van
een bijzonder geslaagde uitstap!

Donderdag trokken onze gasten met beide klassen het zesde naar Ieper. De last post liet op allen een diepe indruk na. Voor hun laatste avond op Vlaamse
bodem kregen onze gasten een typisch Belgisch gerecht voorgeschoteld: stoverij met frietjes! Vrijdagvoormiddag werd afgesloten met een slotceremonie.

