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Beste schoolfans,     
Geniet van de welverdiende
vakantie! 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Waslijn met verloren voorwerpen ...
Op het einde van het schooljaar werden heel wat spullen achtergelaten.
Ouders kunnen altijd een kijkje komen nemen bij de waslijn om misschien iets
te recupereren wat niet terug mee naar huis werd gebracht. De aanwezige
monitoren van de kampjes kunnen de poort openen. 

               

Ferm Kinderopvang zoekt ... en maakt
afspraken.

Enthousiaste kinderbegeleiders en vrijwilligers gezocht voor
buitenschoolse opvang Vrije Basisscholen Zulte! Meer info op deze
folder.
Via de volgende links vindt u veel informatie over de nieuwe voor- en
naschoolse opvang van de kinderen van het lager vanaf 01-09-2022.
Er staan ook documenten bij die u al kan voorbereiden voor een vlotte

https://mailchi.mp/976cfca6acbb/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9151171?e=a801d0fb06
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https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/492a4cd0-b87f-ef34-6ffa-93a310c7f64b/FERM.pdf


start. Deze werden ook al verspreid op het einde van het schooljaar: 1.
Welkomstwoordje, 2. Ferm Huishoudelijk Reglement, 3. Ferm
Overeenkomst met ouders, 4. Ferm inlichtingenfiche per kind, 5. Ferm
toestemming gebruik beeldmateriaal

Kalender vakantie- en vrije schooldagen
2022-2023
Om de vakanties en verloven volgend schooljaar goed te kunnen plannen,
geven we u de kalender in deze bijlage mee. U zal merken dat er voldoende
verlengde weekends zijn om desgevallend met het gezin op stap te gaan. De
kinderen kregen deze kalender op papier mee. 

Op zoek naar tennisballen
We plaatsen oude tennisballen op de stoelpoten om het verschuif-geluid te
kunnen dempen. Na een schooljaar zijn deze geluidsdempers echter versleten.
Wie ons aan een voorraad afgedankte tennisballen kan helpen, mag deze altijd
op het secretariaat binnenbrengen. Alvast bedankt! 

                        

Varia
In september gaat logopedie Seyns terug van start met de typlessen
voor kinderen vanaf het 4de leerjaar. In 10 weken lukt het om uw kind
wegwijs te maken met het toetsenklavier. In bijlage kan u de flyer vinden
met meer uitleg over de methode. Mocht u interesse hebben in de typ10-
methode, dan kan u altijd vrijblijvend contact opnemen:
christine@logopedieseyns.be -    0475/91.97.82
-  www.logopedieseyns.be 
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https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/247f0827-ce0c-cebb-1982-158e26a86e4d/5._Ferm_Toestemming_gebruik_beeldmateriaal_versie_2021.pdf
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https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/85f3b937-bbdf-e342-3760-2d225a79524d/flyer_typ_tien_juni_2022.pdf
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