
HET WEGELNIEUWS
FEBRUARI

wo 1 pedagogische studiedag wo 15 hockey L3 + L4

do 2 Maria Lichtmis
watergewenning K3a

do 16 schoolbezoek L6 - bib L5
STEM 5C

vr 3 Kronkeldidoe L1 en L2
STEM 5A

vr 17 verjaardagsfeest van Bekende
Vichtenaar - carnaval

za 4 za 18

zo 5 zo 19

ma 6 zwemmen B-groepen - bib K3
info Damiaanactie L5
start van week ‘ik trek het me aan’

ma 20 krokusvakantie

di 7 di 21

wo 8 oudercontact L1-L2-L3 wo 22 Aswoensdag

do 9 bib L2 - schoolbezoek L6
watergewenning K3b

do 23

vr 10 letterfeest L1 - bib L1
STEM 5B

vr 24

za 11 za 25

zo 12 klasmis L2, bijzonder welkom aan de
toekomstige eerste communicanten

zo 26

ma 13 zwemmen A-groepen ma 27 zwemmen B-groepen
mediaweek L5 - Be-Part L6A

di 14 zitdag brugfiguur Femke - Het Plein
bib L6

di 28 zitdag brugfiguur Femke - De Dreef
Be-Part L6B
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HET WEGELNIEUWS
Meer dan 1500 keer dank

Zo genoten van de voorbije 2 dagen!
Dank je wel  aan de kinderen, leerkrachten en medewerkers,
oudercomité, helpende handen van vele mensen, sponsors, …
Dank je wel aan Dennis, Eefje, Amelie en Olivia.
De sfeer in de tent en het enthousiaste publiek – onvergetelijk!

Binnenkort heel wat foto’s op de website onder ‘ In beeld’!

poëzieweek 26/1 - 1/2/2023 - gvb

Nieuwe datum voor de ontbijtactie : 4 juni

Jaarlijks organiseert het oudercomité een ontbijtactie in de maand februari. Doordat
het schoolfeest dit jaar op het einde van januari doorging, wordt deze actie verplaatst
naar de maand juni.
Noteer je alvast deze nieuwe datum in de agenda ? ontbijtactie op zondag 4 juni.

Feest op 17 februari

Op 17 februari vieren we in VBS Wegelink de verjaardag van een BV (bekende Vichtenaar).
Wie het is, houden we nog even geheim.
Dresscode : feestelijke kledij (vrij in te vullen wat jullie onder ‘feestelijk’ verstaan)
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