2018-05-08
Leerlingendag eerste graad
Beste ouders, beste leerlingen van de eerste graad
Elk schooljaar plaatsen we onze leerlingen één dag extra in de kijker. Op vrijdag 1 juni zetten we de
gewone lessen en stages even aan de kant voor onze leerlingendag.
Wat staat er dit jaar op het programma voor de eerste graad? Leerlingendag heeft oog voor solidariteit.
We starten de dag met een wereldontbijt, ten voordele van Broederlijk Delen en Plan International.
Tijdens de voormiddag kan iedereen zich uitleven op het spelfestival True Colours Festival. In de
namiddag staat de activiteit zon-zee-strand gepland.
Praktische organisatie:
• De leerlingendag start om 8.25 u. met een ontbijt en eindigt ca. 15.45 u in Veurne.
• ’s Middags zijn er geen warme maaltijden. Er kan ook geen broodje op school besteld worden.
• Alle leerlingen blijven op het terrein aan het jeugdhuis en zullen daar eten. De leerlingen kunnen een
barbecueworst (2,5 euro), pasta (5 euro) of frietjes (4 euro) bestellen of hun eigen lunch meebrengen.
De bestelling en betaling van barbecueworst, pasta of frietjes gebeuren via de klassenleraar.
• De klassenleraar zal de leerlingen verdere info geven over de dagindeling en de activiteiten.
• Er wordt per leerling een bijdrage van 8 euro gevraagd (wereldontbijt: 3 euro – True Colours Festival:
5 euro). Dit bedrag komt op de schoolrekening.
• De verplaatsing voor de activiteiten gebeurt steeds onder begeleiding van de leerkracht.
• Indien uw kind niet kan deelnemen aan een bepaalde activiteit, gelieve een medisch attest in te
leveren aan de klasleraar.
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.
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