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Link naar onze website

Bingo!

Bevraging nieuwsbrief

Noteer alvast in uw agenda: BINGO op 12 maart 2016!

In januari kregen alle ouders een vragenlijst mee om de kerstmarkt en nieuwsbrief
te evalueren.
We kregen heel wat antwoorden binnen,
waarvoor onze dank!
De ingevulde lijsten worden nog verwerkt,
zodat we aanpassingen kunnen doen
waar nodig.

Jeugdboekenweek
Waar woon jij? Waar wil je wonen? In de stad?
Op het platteland? Ergens tussenin?
Hier in België? In Europa? Aan de andere kant
van de wereld? Hoe leef je? Wie zijn je buren?
Hoe mobiel ben je? En is alles goed zoals het is?

Na onze eerste geslaagde editie vorig schooljaar,
nodigen we u volgende maand graag uit voor onze
bingo met leuke prijzen, een gezellige sfeer en
natuurlijk weer veel leute!
Tot dan!

De Jeugdboekenweek 2016 denkt na over
steden, dorpen en landen. Over samenleven in
de stad met mensen vanuit alle windstreken, over
landbouw in de stad, gezonde lucht en druk
verkeer. En wat met het groen in de stad?
De routes zijn talrijk.
Dus kom, pak een boek, ga mee!
Ook in de bibliotheek wordt Jeugdboekenweek
uitgebreid gevierd! Wil je weten wat er in jouw
bibliotheek gebeurt?
Neem een kijkje in de agenda op
www.jeugdboekenweek.be of spring gewoon
eens binnen in uw plaatselijke bieb!

Kalender
19/02
01/03
03/03
04/03
10/03
12/03
15/03
17/03
21/03
24/03

vrijdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
donderdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
maandag
maandag

schoolverlaters
R8+R9+R10
algemeen
R5+U4
R1+R2+R3+U2
U3
R9+Lb

Doe-dag
Toneel
Infoavond
Vrijaf

Grenslandscholen
‘Dinska Bronska’ – ’t Forum Wervik
Infoavond Grenslandscholen
Facultatieve vrije dag
Lln spelen bingo met de rusthuisbewoners

Evenement
Toneel
Toneel

Bingo!
‘De Reuzenperzik’ – ’t Forum Wervik
‘Deesje’ – ’t Forum Wervik
Fietsklassen tem 25/03/2016
Start paasvakantie t.e.m. 10/04/2016
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Ouderbijeenkomst: Eten, ja gezellig!
Donderdag 17 maart 2016
14u-15u30
Buurthuis De Kier
Gosserieslaan 4, Wervik
Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders heel wat tips over een aangename tijd aan
tafel.
Ouders wisselen ervaringen uit met andere ouders, kunnen elkaar steunen, leren een
aantal vaardigheden die kunnen helpen bij het opvoeden.
· Hoe hou ik het gezellig aan tafel?
· Welke tafelgewoontes heb ik en wil ik houden?
· Hoe ga ik met mijn kind om als het niet meer wil eten?

Info en inschrijvingen (gratis):
Nele Vandecasteele: 0492 27 71 15
Nele.vandecasteele@votjeugdhulp.be
Rosemarie Dewilde: 0491/560968
rosemarie.dewilde@ocmw-wervik.be
Een initiatief van huis van het kind Wervik in samenwerking met project Ouders steunen in Opvoeden

