2018-02-19
Beste ouders, beste zesdejaars
Traditiegetrouw vieren de zesdejaars hun ‘100 dagen’. Dit jaar vallen de ‘100 dagen’ op vrijdag
02 maart.
De ‘100 dagen’ is een volledig dagprogramma. De leerlingen starten de dag al dan niet op
school. Ten laatste om 10.00 u. verlaten de leerlingen de school voor één of meer extra-muros
activiteiten.
Om alles in goede banen te leiden maken we elk jaar een aantal afspraken met de zesdejaars.
We sommen ze hieronder op:
 de leerlingen kunnen vanaf 07.45 u. de school betreden;
 vanaf 07.45 u. tot 09.00 u. kunnen de zesdejaars hun ‘100-dagen-talenten’ vertonen op
de speelplaats van de derde graad (opruimen van de speelplaats inbegrepen);
 de zesdejaars houden de toegang tot blok A vrij. Dit betekent dat 100-dagenactiviteiten enkel op de eigenlijke speelplaats van de derde graad plaatsvinden;
 verkleedpartijen, confetti (! papier) en serpentines (! papier), het afspelen van muziek,
toeters en bellen zijn in het kader van de ‘100 dagen’ toegelaten. Alle andere zaken
zoals etenswaren, spuitbussen, poeders, stiften, vloeistoffen, bommetjes, vuurwerk in
allerlei vormen, scherpe voorwerpen enz. zijn niet toegelaten. Kortom alles waardoor
beschadigingen kunnen aangebracht worden, is niet toegelaten.
Wie zich hieraan niet houdt, wordt van de speelplaats verwijderd en kan eventueel niet
verder deelnemen aan het dagprogramma;
 het is - zoals altijd - niet toegelaten om het schooldomein te betreden buiten de
schooluren.
We wijzen erop dat ook op vrijdag 02 maart het schoolreglement geldt en dat de
verantwoordelijkheid van de school voor de ‘100 dagen’ eindigt op het ogenblik dat het
dagprogramma onder begeleiding van de klassenleraar beëindigd is.
We hopen dat de ‘100 dagen’ een mooie belevenis voor iedereen mag worden.
Met vriendelijke groeten
De klassenleraren van de zesdejaars
Françoise Marvellie
adjunct-directeur
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directeur
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Beste ouders
Op vrijdag 2 maart 2018 vieren de leerlingen van het zesde jaar hun 100 dagen. Wij hebben
samen met de leerlingen van 6BKA en 6BV het onderstaande programma uitgewerkt.
07.45 u. - 08.30 u.

De leerlingen kunnen hun kunsten laten zien op de speelplaats van de
derde graad. Wat toegelaten is en wat niet vindt u terug op de
keerzijde van deze brief.
08.30 u. - 09.00 u.
Speelplaats opruimen
09.00 u. - 09.30 u.
Ontbijt op school
09:45 u. - 10.25 u.
Busreis naar Bowling De Kegel X-treme in Middelkerke
(vertrek halte Veurne Pannestraat – aankomst halte Middelkerke
Moby Dick)
10.30 u. - 15.30 u.
Bowling, laser shooten en middagmaal
15:36 u. – 16.19 u.
Bus terug naar Veurne
De kostprijs voor deze dag bedraagt 25 euro. Het ontbijt en het middagmaal is hierbij niet
inbegrepen.
We duimen voor een aangename 100-dagen-dag.
Met vriendelijke groeten

Nele Rosseel en Jan Lowyck
klassenleraren 6BKA en 6BV

