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Beste schoolfans,    
Kleed je warm voor het KERSTIVAL!
Geert De fauw
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Grootouderfeest 1ste, 2de en 3de leerjaar
We hopen dat de grootouders nog niet te veel zullen verklappen want ze
konden niet zwijgen van ons optreden. Morgen (zaterdag) is het de beurt aan
jullie. Genieten!

      

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 - 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

https://mailchi.mp/6ff3dd732859/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9254279?e=a0505044bd
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be


week niet beschikbaar zijn. Het is misschien nu het moment om gewenste foto-
herinneringen met de rechtermuisknop te downloaden ...          

Varia
Het Huis van het Kind biedt een lessenreeks 'Hecht ouderschap' aan.
In deze lessenreeks staan ze stil bij 'moeilijk' gedrag bij kinderen. Meer
info in deze bijlage.
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