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Beste schoolfans,     
En nu op naar het KERSTIVAL! 
Geert De fauw 
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 
 

 

Houd je klaar voor het KERSTIVAL!

          

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.

Belastingsvermindering wegens
kinderopvang over de middag (belangrijk!)
Om het attest voor de belastingsvermindering wegens kinderopvang juist toe te
kennen, vraagt de fiscus via de scholen de rijksregisternummers (of
bisnummer) op van alle kinderen. In deze belangrijke bijlage vindt u hierover
meer uitleg en de internetlink of QR-code om de juiste kinderinfo en
rijksregister- of bisnummers door te geven. Wil u dit a.u.b. zo snel mogelijk
doen? PAS OP: Dit gaat alleen over de kinderen die over de middag op school
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eten (maar dus bijna iedereen). Voor Pluto en Ferm is er een aparte bevraging.
Wie meer info wenst, kan in het secretariaat van de school terecht. Dank voor
uw medewerking.                   

Veiligheid aan school (herinnering)
Een groep studenten verkeerskunde maakt een studie om de veiligheid bij het
brengen en afhalen van de kinderen in kaart te brengen en te optimaliseren.
Hiertoe hebben zij deze enquête ontwikkeld. Zij gaan het resultaat en het
advies ook aan de gemeente voorleggen. Hoe meer mensen dit aanvullen, hoe
beter natuurlijk. Dit kan tot woensdag 14-12-2022 aangevuld worden. Dank
voor uw medewerking!               

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
Er ligt al twee weken een achtergelaten sleutelbos in het secretariaat,
daar ook af te halen.
Tijdens de kerstmarkt zullen de verloren voorwerpen aan de waslijn bij
de ingang van de school weggenomen zijn. Kom dus vlug nog eens kijken
als jullie kind(eren) iets kwijt zijn.
Twee leerkrachten (Tibo en Lisa Van Steenkiste - Mattheeuws)
organiseren tijdens schoolvakanties (met een heel team) O-ZO-
HAPPY, sport- en creakampen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. In
deze bijlage 1 en bijlage 2 vindt u meer info.
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