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Beste schoolfans,     
Brrr, op naar de winter met een
nieuwe Sprankel met ook aanbod
voor de kerstvakantie. 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Hoera, terug gezelschapsspellenavond met
de ouderraad!
Op zaterdagavond 26 november 2022 zijn jullie vanaf 16.00 uur welkom in de
turnzaal van onze school om er in een gezellige sfeer gezelschapsspellen te
spelen en/of een kaartje te leggen. Er zijn natuurlijk ook hapjes en drankjes te
verkrijgen. Iedereen welkom! 

                              

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://mailchi.mp/bf4d4e5f0dcc/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9234995?e=a0505044bd
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/b707ec1a-ef9d-70b4-af56-e7802960a64f/oproep_sponsoring_Kerstmarkt_2022.pdf


Varia
Op vrijdag 11-11-2022 kan je deelnemen aan Zulte Wandelt, een mooie
wandeltocht waarbij u tussen verschillende afstanden kan kiezen. U vindt
alle verdere informatie op de affiche in bijlage.
Tijdens de kerstvakantie brengt de gemeente Zulte ook terug een
buitenschools aanbod. Tussen Kerstdag en Nieuwjaar kan je
deelnemen aan het kerst-creakamp. In het nieuwe jaar ben je van harte
welkom in de buitenschoolse opvang, Ferm Kinderopvang of op de
sportkampen. Vanaf zaterdag 14 januari start ook de wekelijkse
sportlessenreeks 'bewegingsschool' voor kleuters (10 lessen). Je kan
alle informatie nalezen in de kerstbrochure via
www.zulte.be/kerstvakantie. Inschrijven kan vanaf:

Maandagavond 7 november om 19.00 uur (vanaf 20.00 uur voor
niet-Zultenaars) voor het kerstcreakamp, de sportkampen en de
sportlessen 'bewegingsschool'.
Dinsdagavond 8 november om 19.00 uur voor buitenschoolse
kinderopvang Zulte. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er
ingeschreven worden vanaf woensdagavond 9 november om 19.00
uur.
Dinsdagavond 8 november om 19.00 uur voor kinderopvang Ferm
vzw. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er ingeschreven
worden vanaf woensdagavond 9 november om 19.00 uur. 
In de kerstbrochure vind je verder ook informatie terug over de
kampen die door de particuliere organisaties O-zo happy en Smile
and Friends worden georganiseerd. 

Dans, acteer en zing je graag? Altijd gedroomd om mee te doen aan
een musical? Heb je sportkriebels? Dan is dit Sport-Musicalkamp iets
voor jou. Meer info in de bijlage.
Steun Kom op tegen kanker

https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/178b7276-fbae-f383-2a3a-8bae7a4e1add/zulte_wandelt.pdf
http://www.zulte.be/kerstvakantie
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/images/798fcfd1-8c7d-b73d-64ee-1909d081c2eb.jpg
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