
 

Kinderwerking De Zocjes Zeebrugge. 

Evendijk-Oost 246, 8380 Zeebrugge 

050/32 60 20 

Email: zocjes@ocmw-brugge.be 

www.zocjes.be 

Telkens na school instuif tot 18.15 u 

woensdagnamiddag: van 11.30u tot 18.15u 

   activiteit tussen 14 en 17u  

Tijdens schoolvakanties van maandag tot vrijdag 

 (in de zomervakantie niet op vrijdag.) 

Van 7.30u tot 18.00u, activiteiten in voor- en namiddag 

Kinderwerking De Zocjes Lissewege 

Stationstraat 25 

0476/ 65 01 69 

Telkens na school instuif tot 18.15 u 

Op woensdag is vervoer voorzien naar de werking in  

Zeebrugge. Gelieve in de agenda te schrijven indien men met 

de bus mee gaat. 

MET VRAGEN, OPMERKINGEN OF INFO OVER  

DE WERKING OF UW KINDEREN KUNT U STEEDS   

TERECHT BIJ  VIRGINIE OF LAURA 

Wist je dat ... 

 
 De inschrijvingen voor de kerstvakantie starten 

op 3 december 2018 om 18u 

 Er een winterdrink is op 28 december vanaf 

17u00u 

 Delphine hier stage komt doen tot Juni. 

 De Sint op 5 december komt. Zie onze mooie affi-

che. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the picture 



5 december 

  

 

 

Pimpampoentje: 

voorklasje en 1ste kleuter-

klas 

Kevertjes:  

2 en 3de kleuterklas

Dino’s: 1-2-3de leerjaar

Turtels: 4-5-6de leerjaar

    KALENDER DECEMBER
 

 

 

 

19 december 

Pimpampoentjes: 

Deze middag gaat het over jouw. Wat doen we met onze 

handen, mond en voeten. 

Kevertjes 

Kabouter Thijm met zijn grote hart en zijn vriendelijke 

gezicht is blaadjes aan het vegen. Terwijl hij 

veegt, ontmoet hij de dieren die tussen het blad 

leven.  

Dino’s en turtels 

Geronimo is zijn dagboek verloren. Wie heeft er hem en 

waar ligt hij? 

 

Pimpampoentje:  

voorklasje en 1ste kleuter-

2 en 3de kleuterklas 

3de leerjaar 

-6de leerjaar 

12 december 

Pimpampoentjes:  

Wat bracht die lieve sint? Vandaag bekijken we het alle-

maal en proberen het uit. 

Kevertjes 

Wat was dit vorige week. De Zocjes stond vol cadeautjes. 

Zijn jullie ook benieuwd wat er gebracht werd.  

Dino’s  

Kerstballen, slingers, lichtjes wat doen we ermee? De 

Zocjes versieren natuurlijk. Kom maar helpen en heb je 

thuis iets wat niet meer nodig is, breng maar mee. 

Turtles 

Jullie kiezen vandaag weer wat er te doen is. Steek de 

koppen bij elkaar en daag de begeleiding uit. 

 

KALENDER DECEMBER 
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