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Beste schoolfans,     
Blijvende aandacht voor de
zichtbaarheid in het verkeer. 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Samen werken voor veiligheid 
We zetten alle middelen in om iedereen te motiveren om zichtbaar te zijn in het
verkeer. Niet alleen langs de weg maar ook op de parking dragen we fluo. Jullie doen
toch ook mee? 
Wil iedereen er ook op letten om op de zebrapaden over te steken en niet enkele
meters verder waar het gevaarlijker en onbeveiligd is? Zo geef je als ouder het goede
voorbeeld aan je kind(eren). 
 

 

Veldloop-wedstrijden lagere afdeling 
Traditiegetrouw laten we de kinderen in oktober van het veldlopen proeven, natuurlijk
onder het motto 'deelnemen is belangrijker dan winnen'. Hieronder vindt u de snelste
kinderen van het moment per leerjaar. 

https://mailchi.mp/ec7bde09e9e5/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9191639?e=a0505044bd
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be


 

     

Dag van de jeugdbeweging 
Vandaag was het de dag van de jeugdbeweging. Heel wat monitoren zetten zich ieder
weekend in om samen met de kinderen fijne activiteiten op te zetten. Dat ze zich daar
ongelooflijk amuseren, tonen ze door zo talrijk in tenue op school aanwezig te zijn. 
                 

Kerstmarkt 17-12-2022
Na een pauze van 3 jaar zijn we verheugd dat we op zaterdag 17 december 2022
terug een kerstmarkt op school kunnen houden. We proberen iets voor alle leeftijden
te voorzien, noteer dit dus zeker in uw agenda. 
Bij deze gelegenheid geven wij ook terug een sponsorboek met advertenties uit. Wie
onze school op die manier een steuntje in de rug wil geven, vindt meer informatie in
deze bijlage. We duimen voor een blij weerzien op een sprankelende editie! 

https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/b707ec1a-ef9d-70b4-af56-e7802960a64f/oproep_sponsoring_Kerstmarkt_2022.pdf


 

        

Varia
Op zaterdagnamiddag 29 oktober wordt de Gaston Martenszaal in Zulte tot in
de verste hoekjes en kantjes omgetoverd tot een prachtig sprookjesgebeuren.
Helaas is er iets verkeerd gelopen en werd er wat gerommeld met de
sprookjes. Dompel je onder in de wondere sprookjeswereld van onder
andere Assepoester, de kleine Zeemeermin, Roodkapje, Hans & Grietje,...
en ga de uitdaging aan om de sprookjesfiguren te helpen de sprookjes terug in
orde te krijgen. Vrije start tussen 4u en 16u. Info en verplicht inschrijven via
zulte.gezinsbond.be/activiteiten/sprookjes-de-war (€3/kind & niet leden €6/kind).
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