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Beste schoolfan,    
Een nieuwe winterkrant ...
Geert De fauw
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Inschrijving startende broers en zussen
Tot aan de krokusvakantie kunnen broers en zussen van reeds schoollopende
kinderen in een voorrangsperiode ingeschreven worden. Tijdens de schooluren
kan u daarvoor gewoon op het secretariaat langskomen. Om dit na de
schooluren te doen, maakt u best een afspraak.

                                          

Blij dat je op tijd bent!
Het valt op dat er weer heel wat ouders te laat op school aankomen. De
kinderen vinden die ochtelijke stress natuurlijk ook niet aangenaam. Als ze 's
morgens nog even kunnen bijpraten op de speelplaats, verloopt de start veel
aangenamer. Zetten we weer allen ons beste beentje voor? 

                          

https://mailchi.mp/3f26f6bbc826/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9286715?e=a801d0fb06
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Poëzieweek
Op donderdag 26 januari startte de poëzieweek. Ook op school proberen we de
kinderen op verschillende plaatsen te laten kennismaken met deze rijke
wereld. Het lezen en schrijven van poëzie bevordert het sociale en emotionele
leren. Een goed geschreven zin in een gedicht kan je helpen om een ervaring
op een geheel nieuwe manier te zien of te beleven. Op die manier kunnen
inzichten die we hebben, ons een nieuwe visie en kracht geven.

                        

Toast Literair
In het vorige weekend organiseerde het Davidsfonds (afdeling Zulte) in de bieb
'Toast Literair', een activiteit waarbij de plaatselijke jeugdschrijvers in de kijker
worden gezet. We zijn trots op alle kinderen van het 6de leerjaar die in de
(boeken-)prijzen vielen. Proficiat aan het schrijverstalent van onze school!

            

Varia



De organisatie JCW (jeugd, cultuur en wetenschap) organiseert elk jaar
tal van educatieve activiteiten en kampen. Daarnaast hebben ze ook
enkele interessante workshops. Via deze links vindt u de brochure en
affiche.
Free-Time vzw organiseert kampen met én zonder overnachtingen
voor kleuters, kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Via deze links
vindt u de brochure internaten, de affiche 2023 en de flyer voor het
aanbod krokus/Pasen.
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