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Beste schoolfans,     
Hier zijn we terug met een lijvige,
interessante schoolkrant. 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Pedagogische Studiedag maandag 19-09-
2022

Vanaf 07-09-2022 (19:00) tot 15-09-2022 (12:00) kan u in Pluto
(KLEUTER) inschrijven voor de schoolvrije dag. U kan zich aanmelden
op het ouderportaal op 2 verschillende manieren: 

1. Klik op deze link: Link   Je kan je aanmelden met je mailadres en
met deze code: 79VT 
2. Je kan je registreren op het ouderportaal via
https://ouderportaal.tjek.be/register.php   Daarna krijg je een mail
met je login en wachtwoord.
Ga naar de gewenste inschrijvingsperiode en schrijf je kind in voor
de gewenste dagen.

FERM (LAGER) kan op deze schoolvrije dag zorgen voor de opvang van
uw kind van het lager. Ouders die al hun papieren indienden, kregen een
klantnummer en kunnen nu reeds online opvang aanvragen (en krijgen
bevestiging).  Wie nu nog moeilijk zijn weg vindt, kan info vragen via dit
mailadres BKO.Zulte@samenferm.be of bellen naar BKO-
Zulte  09/326.77.50 ( bereikbaar tussen 09-16 uur).  

Aangepast leerlingenrapport Lager
Met de ingebruikname van het nieuwe leerplan (Zin In Leren, zin in Leven)
passen we ook ons evaluatiesysteem aan. Met het leerkrachtenteam
onderzoeken we hoe we nog breder kunnen observeren, evalueren,
rapporteren en communiceren. Door onze schoolvisie te linken aan het Zill-
leerplan plaatsen we het welbevinden van de leerlingen voorop. Zo wordt ons
Leefhoudingsrapport een Procesgericht Welbevindingsrapport. Daar dit
rapport nog in proeffase zit, zal dit handgeschreven zijn. Hoe u als ouder hierbij
betrokken wordt, hoort u binnenkort. Hieronder vindt u alvast onze planning:

https://mailchi.mp/46602a991f89/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9180019?e=1a8e343325
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be
https://ouderportaal.tjek.be/auth/login?email=elinepeirs@hotmail.com
https://ouderportaal.tjek.be/register.php
mailto:BKO.Zulte@samenferm.be


Herfstrapport: Welbevindingsrapport + Oudercontact
Kerstrapport: Synthese (herfst + Kerst) puntenrapport ( (ev.
oudercontact, MDO,…)
Paasrapport: Periode punten- en welbevindingsrapport + oudercontact 
Eindrapport: Synthese (Pasen + Eind) puntenrapport ((ev. oudercontact,
MDO,…)

Aanbod voor anderstaligen: Babbelbib
In de Babbelbib kunnen anderstalige volwassenen hun kennis van het
Nederlands oefenen. Het tijdstip van de Babbelbib is gewijzigd tegenover
vorig schooljaar: nu op donderdagnamiddag van 14.00 tot 15.00 uur, behalve
tijdens de schoolvakanties. Deelnemen is gratis. In bijlage vind je de flyer in het
Nederlands, Engels, Roemeens en Pools.

Opstart ouderraad 2022-2023
Onze dynamische ouderraad bestaat uit een groep van ouders en leerkrachten.
Samen zorgen ze voor educatieve en financiële extraatjes voor onze
schoolgaande kinderen. Wil je ook deel uitmaken van deze fijne groep? Kom
dan naar de startvergadering op donderdag 22-09-2022 en ontdek de
verschillende mogelijkheden. Je geeft best vooraf je naam door via
ouderraad.zulte@ko-dewegwijzer.be .Meer info in deze folder. 
  

                               

Gezocht: 'Gemachtigde opzichters'.
We zijn nog steeds op zoek naar extra gemachtigde opzichters die samen met
een super-team de morgenoversteek aan onze school helpen begeleiden van
08.00 tot 08.25 uur. Wie zich meldt, krijgt een (korte) gratis opleiding. Het is een
heel dankbare job waarbij je vele mensen een veilig en gelukkig gevoel
bezorgt. Kandidaten melden zich bij Marc Van Steenberghe: 0476/85.51.14.

https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/5273615a-8b6e-88ff-323e-63e807c8b92c/Babbelbib_2022_A4.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/03bd8140-9a61-5d51-b6e9-f61e683c9b3d/Babbelbib_2022_A4_Engels.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/4dce37f8-e304-e8cc-b4c8-0224a79d29e5/Babbelbib_2022_A4_Roemeens.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/53cd726c-4ac7-d34b-8795-f10cca74736d/Babbelbib_2022_A4_Pools.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/1667496b-0063-a7c4-7ae0-cbada41c7f6e/folder_ouderraad_2022_2023.pdf


Alvast bedankt! 

                  

Opnieuw kaas- en wijnavond 7 en 8 oktober
2022
Dit jaar organiseert de ouderraad opnieuw een kaas- en wijnavond. Op vrijdag
7 oktober kan je een kaas- en vleesschotel (met aangepaste wijn / bier)
afhalen. 
Op zaterdag 8 oktober kan je afzakken naar het Fiertelhof, en daar ter plaatse
genieten van de kaas- en wijnavond. Alle info en inschrijving mogelijk via dit
formulier. Inschrijven kan tot en met woensdag 28 september. 
We hopen opnieuw op een talrijke afhaal op vrijdag en opkomst op zaterdag! 

                                     

Varia
Start to run for kids:  In deze bijlage vinden jullie de info om deel te
nemen aan deze activiteit in Waregem.
Gemeentelijk buitenschools aanbod tijdens herfstvakantie: heel wat
te beleven! 
De gemeentelijke diensten organiseren buitenschoolse opvang,
Grabbelpasactiviteiten en sportkampen. Vanaf zaterdag 1 oktober start
ook de wekelijkse sportlessenreeks 'bewegingsschool' voor kleuters (10

https://www.vbszulte.be/ouderraad/kaas-en-wijnavond-2022
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/images/598b93c0-8248-436f-a331-aa01885de27d.jpg


lessen). Je kan alle informatie nalezen in onze herfstbrochure via
www.zulte.be/herfstvakantie. Inschrijven kan vanaf:

Maandagavond 12 september om 19.00 uur (vanaf 20.00 uur voor
niet-Zultenaars) voor de Grabbelpasactiviteiten, de sportkampen
en de sportlessen 'bewegingsschool'.
Dinsdagavond 13 september om 19.00 uur voor buitenschoolse
kinderopvang Zulte. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er
ingeschreven worden vanaf woensdagavond 14 september om
19.00 uur.
Dinsdagavond 13 september om 19.00 uur voor kinderopvang
Ferm vzw. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er
ingeschreven worden vanaf woensdagavond 14 september om
19.00 uur.
 In de herfstbrochure vind je verder ook informatie terug over

SportieGo (sportlessen voor leerlingen van het 3e en 4e leerjaar,
organisatie via Sportievak vzw) en de herfstkampen die door de
particuliere organisaties O-zo happy en Smile and Friends worden
georganiseerd. 
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