
🎄 kalender januar� 2023🎄
zo 1 Gelukkig Nieuwjaar! ma 16 Verjaardag Owen!

ma 2 Kerstvakantie di 17 Turnen

di 3 Kerstvakantie woe 18

wo 4 Kerstvakantie do 19

do 5 Kerstvakantie vrij 20

vr 6 Kerstvakantie za 21

za 7 Kerstvakantie zo 22

zo 8 Kerstvakantie ma 23

ma 9 di 24

di 10 woe 25 Namiddag sport - Kleuterhappening
vanaf 2de kleuter (13.30-15.30)

wo 11 Zwemmen
Verjaardag Zef!

do 26

do 12 vrij 27 Bosuitstap - Beukenhof Vichte

vr 13 za 28

za 14 zo 29

zo 15 ma 30

di 31 Turnen
Verjaardag Nora!

woe 1 geen school wegens studiedag



WEETJES UIT HET WIJSTERNEST                                                                                 kerstvakantie 2022

Projectweek in maart en feest met onthulling logo en visie op zaterdag 11 maart

Hou zaterdag 11 maart al zeker vrij: Het wordt de apotheose van onze projectweek die volledig in het teken
van onze visie-onthulling zal staan.
De waarden verbondenheid-zelfstandigheid-weerbaarheid-motivatie vormen de rode draad en zullen
klinken als toost op onze nieuwe naam ‘het Wijsternest’.
We plannen activiteiten in en rond de 3 vestigingen en een eetfestijn ‘s avonds in de Linde.
Het schoolfeest van de Engelhoek op 3 juni blijft ook behouden!

“Zwijntjeskermis” 22 januari

We willen deze traditie met de school mee levendig houden.
Alle kinderen worden uitgenodigd op zondag 22 januari om 9u. We
verzamelen aan café Nieuw Yvegem.
Indien gewenst, mag het huisdier of een knuffeldier mee. In stoet wordt er
naar de kerk gestapt en worden de dieren gezegend. Daarna keren we
terug naar ‘in d’Halve Maan’ om met het varken in stoet naar de kerk te
gaan. In de kerk nemen we deel aan de dienst door een lied te zingen en
naar het verhaal van St. Antonius-Abt, de patroonheilige van Ingooigem, te
luisteren.
Na de dienst is er een kraampje waar u een toost kan brengen op ons
Oudercomité.
http://www.erfgoedzuidwest.be/content/sint-antoniusviering

Zin in een leuke wandeling?

Dienst toerisme heeft een leuke activiteit bedacht:
een wandeling rond Tiegem van zo’n 3 km,
een ideale uitstap voor tijdens de vakantie.
https://www.anzegem.be/waariswolly

Belangrijke data

woensdag 1 februari: schoolvrije dag
maandag 24 april: schoolvrije dag
dinsdag 30 mei: schoolreis kleuters en L1: we trekken samen naar de Sierk in De Haan
dinsdag 20 juni: proclamatie derde kleuters Engelhoek

http://www.erfgoedzuidwest.be/content/sint-antoniusviering
https://www.anzegem.be/waariswolly

