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Aan de ouders en de leerlingen van het vijfde jaar 

Roeselare, zaterdag 24 oktober 2020 

 
 
Geachte ouders 
Beste leerling(e) 
 
 
De bezinningsdagen vormen traditioneel voor elke klas van de vijfdes een hoogtepunt in het eerste semester. 
Dergelijke dagen bieden aan de hele klasgroep de kans om even stil te staan bij diepere levenswaarden en om 
de klasband aan te halen. Jammer genoeg laten de strenge veiligheidsmaatregelen tegen een verdere 
verspreiding van het coronavirus een tweedaagse niet toe. Buitenschoolse initiatieven zijn momenteel 
opgeschort. 
 
Omdat we onze vijfdejaars in dit uitzonderlijke schooljaar toch wat perspectief willen bieden, organiseren de 
klassenleraars op vrijdag 30 oktober een jaardag. 
 
Alle vijfdejaars worden uiterlijk om 8u.45 op school verwacht. De dag omvat voor alle leerlingen een artistiek, 
een vormend en een sportief luik. Wij zorgen tussenin voor een warm middagmaal. 
 
Het artistiek gedeelte wordt verzorgd door de kunstenaarsgroep Piazza dell’ Arte uit Antwerpen 
(https://www.piazza.me ). De kunstenaars gaan in kleine groepen creatief en bewustmakend aan de slag met 
afval en richten zich in het bijzonder op jongeren. Het vormend element wordt geboden door Fons Deseyne, 
psycholoog in het psychiatrisch centrum Heilig Hart in Ieper. Hij behandelt het thema van geestelijke 
gezondheidszorg in het algemeen en bij jongeren specifiek.  Hij gaat in gesprek met de leerlingen omtrent 
vooroordelen en eigen ervaringen. Hij werkt vooral omtrent sensibilisering en destigmatisering van dit actuele 
thema. Het sportieve luik ten slotte bestaat uit een ontspannende maar boeiende fotozoektocht over heel het 
schooldomein. De activiteiten eindigen om 16u. De geldende veiligheidsmaatregelen moeten ook tijdens deze 
jaardag nageleefd worden. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze dag voor elke klasgroep een meerwaarde en een lichtpunt zal betekenen in 
deze voor iedereen moeilijke en verwarrende tijd. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Pieter Colpaert, Siebe Snaet, Johan Strobbe, Kathleen Vanbesien, Fabian Van Samang, Marc Vermeulen, 
Klassenleraars vijfdes 
 
Carla Obin, Merel Lefevere 
Directie 
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