
HET WEGELNIEUWS
JANUARI

zo 1 Nieuwjaar ma 16 zwemmen A-groepen

ma 2 di 17 zitdag brugfiguur Femke - Het Plein

di 3 wo 18

wo 4 do 19 bib L5 - watergewenning K3b

do 5 vr 20 bib L3

vr 6 Driekoningen za 21 peuteropendeur

za 7 zo 22 Circus Picolini komt aan in Vichte

zo 8 ma 23 zwemmen B-groepen

ma 9 zwemmen B-groepen
bib K3

di 24

di 10 wo 25 kleuterhappening K2 + K3

wo 11 do 26 generale repetitie

do 12 bib L2 - watergewenning K3a
toneel L1 + L2 - STEM 5A

vr 27 schoolfeest

vr 13 vaccinatie op school L5
bib L1

za 28 schoolfeest

za 14 zo 29

zo 15 ma 30 zwemmen A-groepen

di 31 zitdag brugfiguur Femke - De Dreef
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HET WEGELNIEUWS
Nieuwjaarswensen

Mij� ��n� ��or ��� n�e��� �a�r
is ����el��� �n ��a�r

Een ����n�e��j� ��or� �� �en ����e l���
we�� �k ���li� ���e d��.

Ook ���s �� �ul��� e� h�� ��e j����e �m���ge�,
he� ��l���es�� ��or ��� NI���E ���R.

Gel�� �� g�o�� �n �e�� k��i�� d���en.
Ma�r ���en�� ��lu� ��t ���a�r.

Zal��� �er��d���� en ��� �er���d��� 2023 !

Fluo-actie door het oudercomité

Het oudercomité zet de fluo-actie nog even verder, nl. 2 weken na kerstvakantie. De winnaar ontvangt een familycard
van Kinepolis. Milan Vandevelde uit L5A en Cédric K2b vielen reeds in de prijzen.

Axendier in de kijker : de poes : Ik speel een mooi spel

Poezen zijn dankbaar voor wat hen wordt aangeboden. Een poes is dankbaar, aanvaardt
zorg, geniet en durft hulp vragen.

Schoolfeest :

De eerste tickets voor het schoolfeest zijn reeds de deur uit.

Voorstelling 1 -  nog 280 plaatsen beschikbaar
Voorstelling 2 - nog 280 plaatsen beschikbaar
Voorstelling 3 - nog 60 plaatsen beschikbaar
Voorstelling 4 - nog 90 plaatsen beschikbaar

Bestellen kan nog steeds, via de QR-code of tijdens de schooluren in het bureau in de
Dreef.
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