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1. Zingzakken voor iedereen. 

Een simpele wens, een mooi woord en een enorm gebaar, daar gaat 
het over de laatste dagen van het jaar.   
Die laatste dag van het jaar staat in heel wat gemeenten in het teken 
van de nieuwjaarzangertjes. Ook in Brecht en de deelgemeenten leeft 
de traditie nog enorm en daarom doet de gemeente een duit in het 
zakje om het feest nog wat aan te zwengelen. De dienst Vrije Tijd van 
onze gemeente heeft leuke affiches verspreid zodat alle inwoners en 
handelszaken deze kunnen ophangen.  Zo weten de kinderen meteen 
of ze ergens echt welkom zijn... Tijdens het zingen zelf zullen 
verschillende verenigingen mee voor een gezellige sfeer zorgen door 
standjes met chocomelk en ander lekkers te voorzien.  Veel plezier.  

 

2. 29 januari – CLB-infoavond secundair 

Dit is geen vergissing, eerder een tijdige aankondiging. De leerlingen van zes, en wellicht 
nog meer hun ouders, zouden wel eens nieuwsgierig kunnen zijn naar wat hen volgend jaar 
in het middelbaar onderwijs te wachten staat. 
Na de berichten in de pers, vaak eerder spectaculair dan werkelijk informatief, zal het CLB 
op 29 januari in het gc Jan Van der Noot om 19 u. 30 proberen toe te lichten waar men 
staat en wat we kunnen verwachten. Nog meer dan vorige jaren een avond om best niet te 
vergeten en dus alvast op de nieuwe kalender te noteren.  In bijgevoegde brief vindt u meer 
informatie. 
 

3. Belangrijke data 

14 januari Geen opvang in ’t Speelal 

16 januari Pedagogische studiedag 

29 januari Kleine wieltjes 

Infoavond secundair onderwijs voor ouders 6e leerjaar in GC  

1 februari Auteurslezing en bibbezoek voor 5 + 6 

4 februari Facultatieve verlofdag 

5 februari Bezoek ziekenhuis Malle voor 3 

Geen opvang in ’t Speelal 

6 februari Openklasdag voor 3-4-5-6 

7 februari Technopolis voor 5 

12 februari Auteurslezing en bibbezoek voor 3 + 4 

Dikke truiendag 

21 februari Balletvoorstelling 

22 februari Fluofeest 

26 februari Kleine wieltjes 

27 februari Workshop boekbesprekingen maken in samenw. met bib voor 6 

28 februari Eerste zwemles voor 4+5+6 

1 maart carnaval 

 

 


