Aan de ouders en de leerlingen van het vierde jaar
Roeselare, zaterdag 24 oktober 2020

Geachte ouders
Beste leerling(e)

Donderdag 29 oktober 2020 wordt geen gewone lesdag voor de vierdejaars in het Klein Seminarie.
In deze bijzondere tijden selecteerden we uit het programma van onze traditionele bezinningsdagen enkele
activiteiten én voegden er een nieuw luik aan toe.
Tijdens deze ‘jaardag’ komen thema’s zoals ‘Jezelf zijn, jezelf (leren) kennen, jezelf tegenkomen en de andere
zichzelf laten zijn’ op verschillende manieren aan bod: luisterend, in dialoog met elkaar, interactief en/of ludiek.
Onze leerlingen volgen een workshop geleid door Pimento rond weerbaarheid, seksualiteit en relatievorming.
Een spreker gaat met de leerlingen in dialoog rond vooroordelen, clichés en diversiteit. Tijdens een
groepsversterkend spel worden de leerlingen uitgedaagd op vlak van creativiteit, sportiviteit, snelheid,
samenwerking en behendigheid. Bovendien starten we de jaardag met een bezinnend moment waarin duiding
wordt gegeven over de thema's die tijdens deze dag aan bod komen.
Voor een goed verloop van deze jaardag gelden de volgende afspraken:
De jaardag wordt op school georganiseerd. De leerlingen worden om 8u10 op school verwacht en we eindigen
de dag om 16u00. Alle geldende veiligheidsmaatregelen worden ook tijdens deze jaardag nageleefd.
- Omwille van het groepsvormend karakter van deze jaardag en rekening houdend met de
coronamaatregelen lunchen wij samen met de klasgroep in de stamklas. Iedereen brengt een eigen
lunchpakket en een drankje mee.
- Tijdens de jaardag worden geen toestemmingen gegeven om de school te verlaten.
- Een afwezigheid wordt ’s morgens zoals op andere schooldagen gemeld op het secretariaat.
- De kosten voor de organisatie van deze dag worden op het einde van het trimester via de
schoolrekening verrekend.
We durven hopen dat deze schooldag voor uw zoon of dochter een deugddoende en inspirerende ervaring
mag worden.
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