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Leerlingendag zevendejaars

Beste ouders, beste leerlingen van het zevende 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 een dag, speciaal georganiseerd voor de leerlingen.
Wat staat er dit jaar op het programma voor het zevende jaar? Leerlingendag heeft oog voor
solidariteit. We starten de dag met een wereldontbijt, ten voordele van Broederlijk Delen en Plan
International. Daarna volgt een activiteit in Oostende rond het thema ‘Street Art – The Crystal Ship’.
In het kader van The Crystal Ship maakten meer dan 40 (inter)nationale artiesten gigantische
muurschilderingen in de stad. Alle zevendejaars krijgen de kans om met de fiets een artistiek parcours
te volgen en op die manier ondergedompeld te worden in de wondere wereld van graffiti / street art.
Praktische organisatie voor het zevende jaar?
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerlingendag start om 08.25 u. op school met een wereldontbijt.
Na het wereldontbijt verplaatsen we ons met de wagen richting Oostende.
Op de randparking van het Maria Hendrikapark worden gratis fietsen voorzien.
Hiermee trekken de leerlingen in groep, met begeleidende leerkrachten, door de stad.
De leerlingen voorzien zelf hun lunchpakket.
Over de verdere dagindeling en de activiteit zelf krijgen de leerlingen info via de klassenleraar.
Er wordt per leerling een bijdrage van 8 euro gevraagd (wereldontbijt: 3 euro –
verplaatsingskosten: 5 euro). Dit geld wordt ten laatste op maandag 24 april door de leerlingen
aan de klassenleraar bezorgd.
De activiteit eindigt rond 16.00 u. in Oostende.
Na de activiteit kunnen de leerlingen onder begeleiding terug naar school rijden of rechtstreeks
naar huis gaan, maar dan zonder begeleiding. We zouden omstreeks 16.45 u. aankomen in
Veurne.

We duimen voor mooi weer en wensen alle leerlingen alvast een leuke dag toe.
Met vriendelijke groet

Paul Deruytter, Ingvild Desmedt en Elke Deschepper

