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Beste schoolfans,    
Tijd voor een gezellige
kerstvakantie!
Geert De fauw
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Vrolijk KERSTFEEST voor iedereen!

     

Grootouderfeest - KERSTIVAL
Wat was het fijn om zoveel gelukkige kinderen, ouders, grootouders en
vrienden te ontmoeten op ons KERSTIVAL. De koude hield onze bezoekers
niet tegen en het was volop genieten. Als je de sfeer nog eens opnieuw wil
beleven, klik dan op deze links: GROOTOUDERSFEEST - KERSTIVAL, met
dank aan mama An-Sofie.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Zulte
Op zondag 8 januari organiseert de  gemeente de nieuwjaarsreceptie op het
kerkplein. De ouderraad van onze school bemant daar een heel lekkere
stand, dus zeker een bezoekje waard!

https://mailchi.mp/3490ed28b000/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9254835?e=a0505044bd
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be
https://www.youtube.com/watch?v=J2WhrFD004w
https://www.youtube.com/watch?v=IqP43p7A-5g


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 ...          

Varia
Voetbalploeg Zulte-Waregem doet een mooi scholenaanbod. Wie
graag gratis (of aan verminderde prijs) de wedstrijd Essevee - KVC
Westerlo bijwoont (zaterdag 21-01-2023, 16.00 uur), vindt in deze bijlage
meer inschrijvingsinfo (zolang de voorraad strekt).
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.
Eind januari gaat Logopedie Seyns terug van start met de typlessen
voor kinderen vanaf het 4de leerjaar. In 10 weken lukt het om uw kind
wegwijs te maken met het toetsenklavier. In bijlage kan u de flyer vinden
met meer uitleg over de methode. Meer info bij 
christine@logopedieseyns.be (0475/91.97.82)
of  www.logopedieseyns.be
Ook in 2023 zet SPORTIEVAK iedereen in beweging. Wie een leuk
vakantiekamp zoekt, komt hier zeker aan zijn trekken. Meer info via deze
folder.

                       

https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/38522c29-a088-86ba-7d83-c5f0b2c08b4f/WarWes_ticketactie_brief.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/images/b769417b-8299-d155-34d9-016db3b30fac.jpg
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/6f0f89c6-a6a6-031b-36db-2e85d9333c4c/flyer_typ_tien_december_2022.pdf
mailto:christine.seyns@skynet.be
mailto:hristine@logopedieseyns.be
http://www.logopedieseyns.be/
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/b5b2850c-0cd2-f072-8deb-a4ac773b119d/sportkampen_2023_sportievak.pdf

