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Beste schoolfans,     
Geniet met de kinderen van het
deugddoende herfstverlof. 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 
 

 

Hoera, een nieuwe speeltoren op de
wijkschool!
Wat een verrassing vanmorgen op de wijkschool! Tijdens het vorige weekend
bouwde de werkgroep buiten van de ouderraad een prachtig nieuw speeltoestel
in de speeltuin. Heel erg bedankt! Daar kunnen we nog jaaaaaren van
genieten!  
 

 

Prettig griezelen op de halloweentocht van
de wijkschool

        

https://mailchi.mp/abbe1a99c2c5/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9197339?e=a0505044bd
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be


Kerstmarkt: oproep werkgroep crea
Het createam van de kerstmarkt is nog op zoek naar materiaal. Misschien
hebben jullie of de grootouders wel nog één van onderstaande zaken. Mocht u
één van deze dingen hebben, dan mag u deze na de herfstvakantie op school
binnenbrengen. Alvast hartelijk dank! 
+ borduurgaren (DMC), graag in ‘kerstkleuren’ groen, rood, geel, goud,
beige… 

      
+ glazen vazen, graag gewone cylindervormen, geen fantasie 

       
+  (kleine) palletten of enkel de palletplanken 

 

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


Dubbele wasdraad verloren kledij ...
Misschien kan u in de vakantie via Ferm een kijkje komen nemen? 
 

   

Varia
Op het voetpad langs de parking vooraan de hoofdschool werd een kleine
geldbeugel gevonden. Wie deze verloor, kan die in het secretariaat
komen ophalen.
Elke Blancke geeft workshops en kampjes voor kinderen onder de
naam Veertjes, om veerkracht bij kinderen te versterken. Voor dit
schooljaar staat er een nieuw programma vast dat u in bijlage kunt
vinden. Ook voor workshops of themadagen die over mentaal- emotioneel
welzijn bij kinderen gaan, mag u mij steeds contacteren.
Steun Kom op tegen kanker

https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/726925b8-fe5d-aaf7-7819-890d5375308b/Workshops_VEERTJES_schooljaar_22_23.pdf


        

                

 
 
 
 
 
 

This email was sent to gino.vanherweghe@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Vrije Basisschool · Staatsbaan 190 · Zulte 9870 · Belgium 

mailto:gino.vanherweghe@gmail.com
https://ko-dewegwijzer.us5.list-manage.com/about?u=7c1c0d6e46fe2620e207c39b9&id=fb979e1e3b&e=a0505044bd&c=4deebb48a5
https://ko-dewegwijzer.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=7c1c0d6e46fe2620e207c39b9&id=fb979e1e3b&e=a0505044bd&c=4deebb48a5
https://ko-dewegwijzer.us5.list-manage.com/profile?u=7c1c0d6e46fe2620e207c39b9&id=fb979e1e3b&e=a0505044bd

