2017-04-18
Leerlingendag zesdejaars
Beste ouders, beste leerlingen van het zesde jaar
Elk schooljaar plaatsen we onze leerlingen één dag extra in de kijker. Op vrijdag 28 april zetten we de
gewone lessen en stages even aan de kant voor onze leerlingendag.
Wat staat er dit jaar op het programma voor het zesde jaar? Leerlingendag heeft oog voor solidariteit.
We starten de dag met een wereldontbijt, ten voordele van Broederlijk Delen en Plan International. De
voormiddagactiviteit staat in het teken van onze Annuntiata-quiz. De namiddagactiviteit wordt een
filmvoorstelling in Studio Koksijde.
Praktische organisatie voor het zesde jaar?
• De leerlingendag start om 8.25 u. en eindigt ca. 15.30 u.
• De middagpauze verschuift naar het vierde lesuur. Alle leerlingen blijven op school.
• Over de dagindeling en de activiteiten krijgen de leerlingen info via de klassenleraar.
• Er wordt per leerling een bijdrage van 8 euro gevraagd (wereldontbijt: 3 euro - filmvoorstelling:
5 euro). Dit geld wordt door de klassenleraar opgehaald.
• ’s Middags zijn er geen warme maaltijden. Er kan ook geen broodje op school besteld worden. De
leerlingen kunnen een barbecueworst (2 euro) bestellen of hun boterhammen meebrengen. De
bestelling en betaling van de barbecueworst gebeuren ook via de klassenleraar.
• De verplaatsing naar Studio Koksijde gebeurt met de fiets. De leerlingen fietsen van de school naar
Studio Koksijde onder begeleiding. Na de filmvoorstelling kunnen de leerlingen onder begeleiding
terug naar school fietsen of rechtstreeks naar huis fietsen, maar dan zonder begeleiding (*).
Indien u als ouder nog vragen over de leerlingendag hebt, dan kunt u contact opnemen via het
onthaalsecretariaat of via info@annuntiata.be
We duimen voor mooi weer en wensen alle leerlingen alvast een leuke dag toe.

Met vriendelijke groet namens het Annuntiata-team

Rita Willaert – directeur

(*) Indien u als ouder vraagt dat uw zoon/dochter onder begeleiding terug naar school fietst, dan
graag dit ter attentie van de klassenleraar melden in de schoolagenda van uw zoon/dochter.

