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Beste schoolfans,    
Nog wat afspraken voor
het KERSTIVAL!
Geert De fauw
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Grootouderfeest 1ste, 2de en 3de leerjaar
Op  vrijdag 16-12-2022 bezoeken de grootouders van de onderbouw het
KERSTIVAL in avant-première. Willen de betrokken ouders hen vragen om op
het kerkplein te parkeren? De betrokken ouders spreken ook goed met de
kinderen en leerkrachten af hoe de kinderen om 15.00 uur naar huis gaan.
Soms denken de kinderen dat ze met opa en oma mee mogen maar is dat niet
zo afgesproken ... Noteer de afspraak dan ook best in de schoolagenda of mail
die naar de leerkracht. 

KERSTIVAL - Veel te beleven!
We hopen heel wat volk te mogen verwelkomen op deze muzikale
happening. Je kan op ieder moment even meegenieten van de doorlopende
optredens in onze turnzaal. Daarrond bouwen we enkele gezellige en lekkere 
trekpleisters op. Met een festivalbandje krijgen de kinderen toegang tot het
'kinderparadijs' in onze Smuldreef waar ze veel leuke zaken kunnen beleven
(kerstboompluk, kerstfilm, tattoos, spellen, schmink, gekke kapsels,
stripverhalen lezen, ...). 

KERSTIVAL - uurregeling optredens
VRIJDAG 16-12-2022 GROOTOUDERFEEST

10.00 uur: optreden 1ste, 2de en 3de leerjaar
Welkom vanaf 09.45 uur

13.30 uur: optreden 1ste, 2de en 3de leerjaar
Welkom vanaf 13.15 uur

ZATERDAG 17-12-2022 DOORLOPEND OPTREDEN, IEDEREEN
WELKOM!

Welkom vanaf 15.30 uur
16.00 en 17.00 uur: Kleuters op de catwalk
18.00 en 19.00 uur: optreden 1ste, 2de en 3de leerjaar
20.00 uur: Vrij podium 4de, 5de en 6de leerjaar

https://mailchi.mp/7e4aac1cae32/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9253499?e=a0505044bd
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KERSTIVAL - Recycleren
We gebruiken voor het eerst herbruikbare drinkbekers. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat deze in de restafvalbakken belanden. Daarom organiseren we
ook een inzamelactie met beloningssysteem.

Website VBS-Zulte vernieuwt
Onze website zal tussen Kerstdag en Nieuwjaar niet bereikbaar zijn. We zijn nl.
al een tijd bezig om deze achter de schermen helemaal te vernieuwen. Wees
gerust, alle gekende inhouden komen zeker terug. Tussen de 2 feestdagen
gebeurt de overzet naar het nieuwe platform en daarom zal de website dus een
week niet beschikbaar zijn. Het is misschien nu het moment om gewenste foto-
herinneringen met de rechtermuisknop te downloaden ...          

Ferm-kinderopvang zoekt medewerker
Ferm kinderopvang is voor de maand januari op zoek naar een extra vrijwilliger
of medewerker om na de schooluren en/of op woensdagmiddag het team van
onze locatie Zulte tijdelijk te versterken.
Heb je een warm hart, liefdevol geduld en hou je er van om kinderen te
animeren tijdens hun vrij spel? Dan ben jij misschien de geknipte persoon om
zich bij het huidige team te vervoegen. 
Wil je graag meer info over werkuren, vergoedingen of andere? Neem dan
vrijblijvend contact op met de verantwoordelijke via bko.zulte@samenferm.be of
09.326.77.50  

Varia
Komen jullie op woensdag 28 december vanaf 10u samen met de
Gezinsbond een nieuw stukje bos aanplanten in Zulte? Bovendien
kunnen jullie alle geplante bo(o)m(en) naamtekenen met een persoonlijk
naamkaartje. En is er zelfs een smakelijke verrassing! Graag jullie
aanwezigheid bevestigen via gezinsbondzulte@gmail.com  & 
 https://zulte.gezinsbond.be/activiteiten/aanplanten-geboortebos-5
De kerstperiode is een ideaal moment om, nog even het gezin (en de
ruimere familie) de nodige aandacht te geven.  Met de organisatie van een
kerstparade wil Gezinsbond Zulte de kerstsfeer overal rond brengen.
Wellicht komen we ook in jullie straat langs. 1 ding is nu al zeker, de
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kerstman en zijn ‘helpende handen’ zullen  alvast van de partij
zijn! https://zulte.gezinsbond.be/nieuws/kerstparade-parcours
Heb je vragen over de bedragen van het Groeipakket, het recht op
schooltoeslag of een andere toeslag? Zoek je hulp bij het invullen van
een formulier? Een expert van Fons (één van de Vlaamse
uitbetalingsactoren) komt tweemaandelijks (op maandag tussen 13.00 en
16.00 uur) langs in het Huis van het Kind om je te helpen met je
vragen. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op 19-12-2022, 20-02-
2023, 17-04-2023, 19-06-2023, Een afspraak maken kan via
socialedienst@ocmwzulte.be of via T 09 397 12 10.
Over Tsjaka kampen Tsjaka kampen is een landelijk erkende jeugdvereni
ging. Zij bieden 
gedurende het hele jaar een brede waaier aan exclusieve kampen.
Niet alleen het themagerichte aspect komt aan bod, ook sport en spel
worden in de planning opgenomen!  Digitale brochure - Tsjaka kampen
Jaarlijks organiseert voetbalclub KFC Sparta Petegem onder de naam
Voetbal- & Keeperstages LEIESTREEK, verschillende (voetbal)kampen
voor jongeren uit de wijde omgeving van Deinze, dit voor jongeren van 5
t.e.m. 15jaar. In deze bijlage vindt u meer info. Wens je zelf eerst eens een
kijkje te nemen op onze volledig vernieuwde website, dan nodigen wij u
graag uit op www.voetbalstagesleiestreek.be
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