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Beste ouders, beste leerlingen
Op woensdag 26 april trekken de leerlingen van de eerste graad naar het Casino van Koksijde
voor de film My Skinny Sister. De film start om 9.30 u. en eindigt om 11.05 u.
Stella, ietwat klunzig en mollig, is dol op haar grote zus, die door iedereen wordt bewonderd.
Want Katja is gewoon perfect: knap, sportief en o zo elegant. Katja droomt van een
schaatscarrière en traint elke dag. Maar steeds vaker is ze lusteloos en slecht gehumeurd. Tot
Stella ontdekt dat haar zus lijdt aan een ernstige eetstoornis: ze is vermagerd en fel verzwakt.
Stella mag niets verklappen aan haar ouders en een grote verantwoordelijkheid drukt op haar
schouders. Intussen gaat Katja’s toestand van kwaad naar erger…
‘My Skinny Sister’ is losjes gebaseerd op de jeugdjaren van debuterend regisseur Sanna Lenken,
die zelf worstelde met een eetstoornis. Lenken beschrijft het zelf als een poging om te
onderzoeken wat het betekent om op te groeien als een jong meisje (en) beoordeeld te worden
omwille van je uiterlijk en niet omwille van wie je echt bent. Met heldere blik ontleedt ‘My
Skinny Sister’ de situatie, niet enkel van het slachtoffer, maar vooral van de mensen die haar
omringen.
Ondanks het zwaardere thema is het vooral een warme, met momenten zelfs grappige film,
over het feit dat iedereen zijn onzekerheden heeft. IJzersterk familiedrama, met een actueel en
relevant thema en schitterende acteerprestaties van twee jonge talentvolle actrices.
We willen die dag ook het veilig en hoffelijk laveren in het verkeer in de kijker zetten. We
trekken met de fiets naar Koksijde en laten ons begeleiden door de politie voor de heen- en
terugrit. De fietsen dienen veilig én in orde te zijn. De leerlingen dragen een fluo hesje.
Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van 4 euro. Deze bijdrage wordt betaald via
schoolrekening 3.
Wij hopen alvast op een boeiende en veilige voormiddag.
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