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ERRATUM
Met onze excuses…
Bij het ter perse gaan van de
WegWijs van februari, merkten we
op dat de verlofdagen verkeerdelijk
werden weergegeven.
Hierbij publiceren we de exacte
data.
We maken van de gelegenheid
gebruik om nog twee extra
uitnodigingen toe te voegen!
Met onze excuses.

VERLOFDAGEN
Pedagogische
studiedag:

UITNODIGING VANWEGE GEMEENTEBESTUUR

Octopusplan voor scholen
Het gemeentebestuur organiseert een opstartvergadering van
Het Octopusplan. Het Octopusplan staat voor duurzaam woonschoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes.
Het Octopusplan is een deelwerking van deVoetgangersbeweging
vzw en is ontstaan bij de invoering
van de zone 30 in schoolomgevingen
in 2005.
Het project zal in detail worden
toegelicht door de verantwoordelijke
van Octopusplan.
Verantwoordelijken van de Houtemse
scholen, verkeerswerkgroepen en/of
leden van het oudercomité en iedereen die zijn schouders onder
dit project wil zetten, worden hierbij ook uitgenodigd.
Bedoeling is dat samen met de Voetgangersbeweging vzw, de
scholen en de gemeente al concrete acties en afspraken te
maken in het kader van het verdere verloop van het project.

Iedere geïnteresseerde ouder is welkom op maandag 18
februari 2019 om 19u30 in de raadzaal van het
gemeentehuis. 

Woensdag UITNODIGING VANWEGE PRIESTER HERBERT
20 maart 2019 Infoavond eerste communie

Krokusvakantie:
Van maandag 4 maart
tot vrijdag
8 maart 2019

Paasvakantie:
Van maandag 8 april
tot en met
Paasmaandag
22 april 2019

Priester Herbert nodigt alle ouders van de eerste
communicanten uit op één van de twee informatieavonden
waar hij meer uitleg zal geven rond het vieren
van de eerste communie en de betekenis voor
het gezin, onze geloofsgemeenschap en dit in
goede samenwerking en verstandhouding met
de school.
Je moet niet inschrijven of aanmelden maar
weet je zeer zeker welkom één van deze twee avonden:

- maandag 25 februari om 20 uur in de SintMartinuskerk van Herzele (Kerkstraat)
- dinsdag 26 februari om 20 uur in de Sint-Michaëlskerk
van Houtem (Marktplein)
We beginnen om 20 uur stipt en - voor uw planning is dit
misschien handig - ronden een uurtje later af. U bent vrij om te
kiezen welke avond u aansluit. 
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