
🎄 kalender januar� 2023🎄
zo 1 ma 16

ma 2 di 17 L4-5-6: zwemmen

di 3 wo 18

wo 4 do 19 L5: 100% STEM

do 5 vr 20 L1: bib

vr 6 za 21

za 7 zo 22 9u: Sint-Antonius winterommegang

zo 8 ma 23 L4-5-6: geen studie

ma 9 di 24 L1-2-3: zwemmen

di 10 L1-2-3: zwemmen
L4-5-6: bib

wo 25 K2-K3: kleuterhappening sporthal Anzegem
(13:30-15:30)

wo 11 do 26 High Five op bezoek: kom in fluodress naar de
klas!
L6: info secundair onderwijs vanuit CLB

do 12 L1-2: toneelvoorstelling Wars
L4: CLB (consult)
bezoek van de Bolhoeden in U12

vr 27 L5: 100% STEM

vr 13 L2-3: bib za 28

za 14 zo 29

zo 15 ma 30

di 31 L4-5-6: zwemmen
L4-5-6: geen studie

woe 1 GEEN SCHOOL wegens pedagogische
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.

“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? Of lees je mee met de boekenbingo van de Bib?

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

Voor de kinderen van het lager geven we graag
boekenbingo van de Bib mee: samen lezen of
alleen lezen: zorg dat hij vol geraakt en bezorg
de kaart achteraf terug: je maakt kans op een prijs!
(vergeet je naam niet te noteren)

http://www.erfgoedzuidwest.be/content/sint-antoniusviering
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
donderdag 29 juni: proclamatie derde kleuters en zesde leerjaar Ingooigem

YOC: ons Yvegems OuderComité

Joepie! Er zijn een aantal nieuwe ouders bij ons Oudercomité aangesloten. Welkom en dank u wel!
We sommen graag op wie zich engageert in ons oudercomité en bij wie jullie zeker ook terecht kunnen
mochten er vragen of opmerkingen zijn. yvegemsoudercomite@gmail.com

naam mama of papa van … uit klas…

Loes Brabant Joren (5) Katrina (3) Fenna (K1)

Bram Casier Liesl (5)

Anneline Devolder Laurent (5) Julot (4) en Otisse (1)

Petra Devos Julie (K3)

Lieve Goossens Sara (3)

Wouter Stevens (voorzitter) Lilly (4) en Stan (K3)

Heleen Mylle Marie-Do (K3) en Jules (P)

Lies Castelyn Marie (5)

Brenda Dhondt Leon (5)

Nathalie Cap Flore (5) Matthijs (Engelhoek)

Jonatan Baert Lize (2) Marthe (1) Felix en Cas (Engelhoek)

Nicky Renders Matteo (P)

Annelies Demeyere Lias (6) en Jada (3)

Dries Mahieu Fran en Elias (P)

Didier Verburg Vince (3) en Lotte (P)

Verena D’Hulst blijft verder steunen op school

Bedank� voor d� samenwerkin� e� he� vertrouwe�.
All� Wĳsternes�-colleg�’� wense� � ee� hee� fijn� vakanti� to�

e� ee� opperbest� star� i� 2023.
Hee� graa� to� 9 januar�!

mailto:yvegemsoudercomite@gmail.com

