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Kerstmarkt op vrijdag 14 december om 
15 u 30  
(op de speelplaats van de kleuterschool) 
Sinds enkele jaren houden we met de hele school een 
kerstmarkt in het kader van de Warmste Week. Dit 
jaar is het goede doel  “Hart voor research Aalst”. Ze 
doen onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het zesde 
leerjaar verkocht hiervoor al klassenkrantjes en 
zelfgemaakte werkjes op de wekelijkse markt. 
Voorlopig staat de teller op 1700 euro. Maar we 

hopen dit bedrag nog te verhogen. Daarom een warme oproep om zeker naar de kerstmarkt te komen 
en te steunen. 
Kan u zelf niet aanwezig zijn, dan mag uw kind ook alleen (onder begeleiding van de leerkracht die 
nabewaking heeft) iets op de markt gaan kopen. 
 

Vanuit het oudercomité 
Ondertussen is Sjakie al een tijdje bevrijd door jullie, en loopt hij terug vrij rond. 
46 ploegen hebben getracht de proeven zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. 
De ploeg die alle 7 opdrachten heeft uitgevoerd in maar liefst 28 minuten en hierbij de snelste tijd 
neerzette waren de BFF-kes. Dit is op zich al een hele mooie prestatie, maar zeker als jullie weten dat 
dit ploegje bestond uit enkel 5-de leerjaars studenten.  Een dikke proficiat! 
Nogmaals heel veel dank aan alle deelnemers! 
 

Vanuit de vrijetijdsdiensten 
Om de traditie van het  “nieuwjaarszingen”  wat te stimuleren, ontvangen alle kinderen van de 
Brechtse scholen nog voor de kerstvakantie een gratis zingzak. 
We hopen dat vele kinderen er op maandag 31 december gebruik van zullen maken ! 

 
Heeft u vragen over opvoeding ? 
Bij het Opvoedingspunt (welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11 te Brecht) kan u met al uw 
vragen rond opvoeden van 0 tot 24-jarigen terecht.  
Je kan er terecht op afspraak. De gesprekken zijn vrijblijvend en er wordt geen dossier opgemaakt. 
Annelies Van Eyck: 0492/73.36.78 
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Infoavond CLB – 6de leerjaar 29 januari 2019 
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. 
Het CLB zal op 29 januari in het GC Jan Vander 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. 

 
Belangrijke data voor december en januari: 

17 dec De blauwe en rode klas : naar de opera  
L5 en L6 naar toneel  
LS: rapport 

18 dec KS: oudercontacten 
19 dec LS: oudercontacten 
20 dec koffie leesmoeders 

zwemmen voor L1-2-3  
kijkdag in de gele klas  
LS: oudercontacten 

21 dec LS: namiddag: kerstknutselen 
  
10 jan zwemmen voor L1-2-3 (laatste keer) 
14 jan Geen nabewaking ! De school sluit om 15 u 30 ! 
 16 jan Geen school: pedagogische studiedag . 
 17 jan zwemmen voor L4 – 5 - 6 
 21 jan BIB  

L5 en L6 : toneel 
 22 jan K2: medisch onderzoek 
 24 jan Kijkdag in de gele klas  

zwemmen voor L4-5-6  
 29 jan 20u oudercomité 
 30 jan Kijkdag voor de ouders in de lagere school 
 31 jan zwemmen voor L4-5-6 

 


