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Beste schoolfan,    
Lees je mee in onze nieuwste
schoolkrant?
Geert De fauw
(zulte@ko-dewegwijzer.be)  

 

Laat je verrassen door de bieb!
Onze plaatselijke bieb helpt ook graag mee om het lezen te stimuleren. Zo
kunnen de kinderen nog altijd stempels verzamelen waarmee prijzen te
verdienen zijn. De klassen met de meeste stempelkaarten krijgen een
superprijs. Meer info in deze bijlage.

              

Veel verloren kledij
Aan de waslijn bij de ingang van de hoofdschool hebben we terug de kledij
opgehangen die voor de kerstvakantie gevonden werd. Zoals steeds bent u
altijd welkom om een kijkje te nemen of daar niets van uw zoon/dochter bij
hangt. Het loont zeker de moeite!

                       

Varia

https://mailchi.mp/20171d01b4bf/volg-hier-het-laatste-schoolnieuws-9255867?e=a801d0fb06
mailto:zulte@ko-dewegwijzer.be
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/006022c4-5f76-28d4-0e7f-9ab38c839161/Leaflet_Laat_je_verrassen_door_de_bib.pdf


Buitenschools gemeentelijk aanbod in de krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen zich uitleven in de
buitenschoolse kinderopvang, Ferm kinderopvang, het creakamp of één
van de sportkampen. Je kan alle informatie en de
inschrijvingsmodaliteiten nalezen in de krokusbrochure
op www.zulte.be/krokusvakantie. 
Je vindt er verder ook informatie terug over de kampen die door de
particuliere organisaties O-zo happy en Smile and Friends worden
georganiseerd. Inschrijven kan vanaf: 

Maandagavond 16 januari om 19.00 uur (vanaf 20.00 uur voor
niet-Zultenaars) voor het creakamp en de sportkampen.
Dinsdagavond 17 januari om 19.00 uur voor buitenschoolse
kinderopvang Zulte. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er
ingeschreven worden vanaf woensdagavond 18 januari om 19.00
uur.
Dinsdagavond 17 januari om 19.00 uur voor kinderopvang Ferm
vzw. Voor kinderen die niet in Zulte wonen kan er ingeschreven
worden vanaf woensdagavond 18 januari om 19.00 uur. 

Outside jongerenvakanties biedt heel wat toffe kampen aan voor
kindern/jongeren van 3 tot 16 jaar. Meer info in deze brochure.

                            

CodeFever vzw, is een STEM-academie, die programmeerlessen
organiseert voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar. Programmeren is dé
basisvaardigheid van de toekomst en wordt ook wel het nieuwe lezen
en schrijven genoemd. CodeFever heeft een eigen lesmethode
ontwikkeld die kinderen leert computationeel denken. Meer info in deze
flyer, je kan hen ook vinden op https://www.facebook.com/CodeFever.be/.

                       

http://www.zulte.be/krokusvakantie
https://outsidejongerenvakanties.be/brochure-2023.pdf
https://mcusercontent.com/7c1c0d6e46fe2620e207c39b9/files/d24b5c15-c6ba-f42d-5a57-2b74ff75776e/CF_FLYER_DIGITAAL_WAREGEM.pdf
https://www.facebook.com/CodeFever.be/
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