
 
   

Burg. Felix De Bethunelaan 1 8500 Kortrijk    056/21 32 10        27 november 2015-2016     Jrg. 24 

si
n

t.
p

a
u

lu
s@

k
b

ks
ch

o
le

n
.b

e
  

  
  
  

  
w

w
w

.s
t-

p
a

u
lu

s.
b

e
 

Beste ouders 

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen willen we als school ook en-

kele maatregelen nemen om de veiligheid van uw kind te garanderen. De 

maatregelen treden onmiddellijk in werking. We verontschuldigen ons hier-

bij voor de eventuele ongemakken die deze zouden teweeg brengen. Alvast 

bedankt voor het begrip en de medewerking! 

Wie voor 8 uur naar school komt, kan de school betreden langs de hoofdin-

gang (deur langs het secretariaat): Felix de Bethunelaan 1. Om 8 uur sluit 

deze deur en gaat de groene poort (eveneens Felix de Bethunelaan) open. 

Om 8:10 gaan beide poorten open langs de kant van de Kongoweg  

(speelplaats 2). Na het belsignaal, om 8:30 worden die beide poorten langs 

de Kongoweg afgesloten. Ook over de middag blijven ze gesloten. Wie over 

de middag naar huis gaat vertrekt langs de hoofdingang (Bethunelaan). Ook 

voor wie opgehaald wordt over de middag, gebeurt dit langs de kant Bethu-

nelaan. Enkel op woensdagmiddag zullen ook de poorten langs de kant 

Kongoweg open zijn van 11:40 tot 12:00. 

Om 15:55 gaan beide poorten langs de kant van de Kongoweg opnieuw 

open. Bij het belsignaal van de studie, om 16:15 dus (en op vrijdag om 

15:15) worden beide poorten wederom afgesloten. Voor wie daarna nog de 

school moet verlaten gebeurt dit via de hoofdingang, de kant Bethunelaan 

dus. 

Wie in de loop van de dag de school wil betreden kan dat enkel doen via de 

hoofdingang (kant Bethunelaan). 

Bedankt ook alvast om de toegangsweg tot de parking voor het personeel 

van de school (Kongoweg) en de parking zelf vrij te houden. 

Leerkrachten en directie 

De campagne loopt nog 

steeds.  Zoals elk jaar houden 

we nu ook een inzamelactie 

van droge voeding (zoals pas-

ta) of verzorgingsproducten 

(zoals zeep). Als u hieraan wil 

meewerken kunnen uw giften 

in de Robbydoos gestopt wor-

den die aan het bureau van de 

directeur staat. 

Welzijnszorg 
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Een avontuurlijke, geweldige uitstap naar Ieper 

Het grote avontuur begon met een kijkje te nemen in de loopgraven van Bayerwald.  We kregen informatie van 

een gids hoe de soldaten het in de loopgraven moesten overleven.  Na de informatie van de gids mochten we zelf 

rondlopen in de loopgraven.  Doordat wij er los doorliepen vergaten we eigenlijk dat er hier echt in gevochten 

werd.  We namen de bus om een middagpauze te nemen.  Daarna zijn we naar het Memorial Museum Passchen-

daele 1917 geweest.  We kregen uitleg over gasmaskers, kledij en nog veel meer.  Het was super leuk!   

               Lore Marcoen, 5A 

Sint (Gitta) en Piet (Louis) (L2) 

S: Dag Piet, gaan we naar de tuin? 

P: Ja ik ga met je mee. 

S: Ik moet nieuw gras zaaien. 

P: Oei wat doen al deze pieten in de tuin? 

S: Ik weet het ook niet. 

P: En de tuin ligt vol met modder? 

S: Dan zaaien we het gras pas morgen. 

P: Ik zal vannacht opstaan en dan zaaien. 
S: Joepie het gras is gezaaid! 

P: Ik heb het gedaan voor jou! 

Sint (Hammad) en  

Piet (Hasmik)  (L2) 

S: We gaan naar de kinderen om pakjes te geven. 

P: Ja Sint, kom we vertrekken al. 

S: We gaan met Slechtweervandaag, ons paard. 

P: En waar gaan we die pakjes afgeven? 

S: We kunnen naar school gaan, daar zijn veel kindjes. 

P: We zijn er al.  

S:  Maar oei waar zijn de pakjes? 

P: Ik ben ze vergeten Sinterklaas.  

S:  Vlug vlug, ga er maar nog om. 

P:  Doe ik Sinterklaas, gelukkig is de school nog lang open. 

Maandag kregen de kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar bezoek van een speciale kerel.  Hij heette 

Sjarel en wou onze nieuwe Sinterklaas worden. De kinderen moesten hem dan ook SinterSjarel noemen. Het werd een leuk 

spektakel vol zang en plezier. Toen ook Kwak, de nieuwe zwarte Piet op de proppen kwam, werd het helemaal een beetje 

gek. Kwak was namelijk een ballonneneend. Je kan hem nog altijd bewonderen in de gang van de school. Hier alvast enkele 

reacties. 

Tibo  (L1): ik vond het superleuk dat Sintersjarel snoepjes kon toveren uit vuur! 

Stien (L1): plots stond Sintersjarel in zijn onderbroek, dat was heel erg grappig! 

Jonah (L1): er kwam een kleutertje toveren en die gebruikte de toverspreuk ‘miskey miskey Mouse’ en die werkte echt!!  

Sinterklaas  donderdag 3 december: ontbijt van de Sint 

vrijdag 4 december: de Sint op bezoek 


