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Infoavond Feest Vrijzinnige Jeugd 2020
Beste ouder
De Tiense Vrijzinnige Kring organiseert samen met de leerkrachten zedenleer en het huisvandeMens
naar goede jaarlijkse gewoonte ook dit schooljaar het Feest Vrijzinnige Jeugd. Dit feest omvat een
namiddag waar de feestelingen leuke teksten en liedjes brengen, maken muziek, een toneelstukje
spelen... Dit jaar werken we rond het thema ‘Spring!’. Deelname is gratis
Wanneer? Zondag 10 mei 2020. Voorstelling start om 15u. De leerlingen worden verwacht om 9u30
Waar? In de theaterzaal van het Cultureel Centrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 – 3300 Tienen
Voor wie? Leerlingen zedenleer uit het 5de/6de leerjaar uit het werkingsgebied Tienen (kinderen uit of
die schoolgaan in Tienen, Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek, Zoutleeuw, Linter, Landen en
Kortenaken) kunnen en mogen meedoen op voorwaarde dat ze een cursus NCZ volgen.
Repetitiemoment: Twee voorbereidende momenten, enkel voor de leerlingen op de woensdagen 22
april en 6 mei 2020, telkens van 14u tot 16u in een van de lokalen boven het Theatercafé (SintJorisplein 2, 3300 Tienen).
Info vooraf: dinsdag 10 december 2019 om 19:30 organiseren wij een infoavond over het Feest
Vrijzinnige Jeugd. Deze gaat door in vergaderlokaal 1, boven het Theatercafé, Sint-Jorisplein 2, 3300
Tienen. Inschrijven voor de infoavond kan via de aparte inschrijvingsstrook in bijlage, terug te
bezorgen aan de leerkracht NCZ a.u.b. Deelname aan het Feest Vrijzinnige Jeugd kan hierop ook
meteen al bevestigd worden.

Inschrijven van jouw feesteling(en) voor het Feest Vrijzinnige Jeugd kan tot 31/01/2020 !
Laten we op die manier van het Feest Vrijzinnige Jeugd een fijne, waardige afsluiter van zes jaren
zedenleer maken.
Heb je nog vragen? Laat gerust iets weten.
Vriendelijke en vrijzinnige groet
Georges Baeten
Voorzitter TVK vzw

