Gemeentelijke Basisschool Zulte
Welkom... op de website van onze school:
de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van ZULTE

Wat eten we vandaag?1
Raadpleeg het reftermenu voor de volledige maand via "Interessante links" !

VOLGEND INFOMOMENT : 26 JANUARI VAN 18U00 TOT 19U30
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Zowel voor de kleuterschool als de lagere school is er momenteel geen enkel probleem
om nog kinderen in te schrijven!

Interessant om weten: de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs in
Zulte...
Klik hier!3
Als GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL behoren wij tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Wij
bieden onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen.
Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Zulte.
In samenwerking met de gemeentescholen van Kruishoutem, Nazareth, Wortegem-Petegem,
Zingem, Maarkedal en Kluisbergen vormen wij de Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs
Schelde-Leie.
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, wat ook de levensopvatting van
hun ouders is. De vrije keuze in verband met godsdienst of niet-confessionele zedenleer is
gewaarborgd.

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG...
HIER OP SCHOOL ELKE SCHOOLDAG VANAF 07.30
UUR TOT 17.15 UUR !!!
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Voor meer info: klik hier !5

ELKE WOENSDAG = FRUITDAG

1. http://www.esthio.be/eten/home.asp?1=1taal=nlhttp://
2. /zulte.be/WWW/gbs/4564/version/live/part/AttachmentData/data
3. /zulte.be/WWW/gbs/4909/version/live/part/AttachmentData/data
4. /zulte.be/WWW/gbs/5892/version/live/part/AttachmentData/data
5. /zulte.be/WWW/gbs/5892/version/live/part/AttachmentData/data
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Klik op de afbeelding hier onder
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LUIZENVRIJE SCHOOL !

Deze vervelende beestjes zijn de wereld nog steeds niet uit! Na elke "grote" vakantie
(september... januari... april...) houden we daarom op onze school een algemene luizencontrole.
Alle gecontroleerde kopjes waren begin september 2015 luizenvrij, maar hier en daar zagen we nog
wel een enkel dood neetje...
Een DIKKE PROFICIAT aan alle ouders om dit elke dag in de gaten te houden !!!
Bij deze dan ook een oproep aan iedereen: blijf controleren, liefst door dagelijks te kammen!

Vormgeving en inhoud van deze website: Charlotte
Beeuwsaert
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Voor heel wat documenten die je via deze site kunt inkijken, heb je "Adobe Acrobat Reader8"
nodig. Dit gratis programma kan je hier9 bekomen.
Volg daarna de verdere installatiegegevens.
OPMERKING

Alle interne documenten van de school, waarnaar verwezen wordt, zijn gegarandeerd veilig.
Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor websites die niet eigen zijn aan de school.

6. /zulte.be/WWW/gbs/6154/version/live/part/AttachmentData/data
7. http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
8. http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
9. http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
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