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Roeselare, 30 april 2021  
Aan de ouders en de leerlingen van het 6de jaar  
 
Geachte ouder  
Beste leerling(e)  
  
Op vrijdag 7 mei 2021 vindt het 50-dagenfeest plaats. Ondanks de moeilijke omstandigheden is een aantal 
leerlingen, in samenwerking met directie en leraren, erin geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen 
om van 7 mei een mooie dag te maken. Om dit in een positieve en veilige sfeer te laten verlopen, wensen we u te 
informeren over het verloop van de dag en enkele afspraken waaraan de leerlingen zich moeten houden. 

De feestelijkheden vinden plaats op vrijdag 7 mei. Donderdag 6 mei is een gewone lesdag. We verwachten dat het 
normale verloop van die lesdag niet verstoord wordt. Het schoolreglement blijft van kracht en ook de 
coronamaatregelen moeten gevolgd worden. De gemaakte kosten worden verrekend via de schoolrekening. 

Het programma op 7 mei is als volgt: 

8.30 u. aankomst op school via Botermarkt en ontbijt  
9.10 u.  film  
10.00 u.  flashmob  
10.15 u.  omkleden & verkiezingsshow  
11.30 u. verfrissing  
12.20 u.  podiumshow  
13.30 u.  maaltijd  
14.15 u. omkleden en opruim lokalen  
14.30 u.  hypnoseshow  
16.15 u.  einde  

 
Afspraken en reglement: 

• De 50-dagen gaan door in code oranje (COVID). Op school respecteren we de klasbubbels en we houden 
afstand in de feestzaal.  

• Op school zijn fluitjes, bloem, eieren, spuitbussen, kleurpatronen, voetzoekers, bommetjes, vetstiften, 
(Bengaals) vuurwerk en dergelijke niet toegelaten, ook op niet op de dagen voor de 50-dagen. 

• We zullen als school niet toelaten dat leerlingen van het zesde jaar ook andere leerlingen in het kader van 
de 50-dagen lastig vallen. De lessen en de studietijd van de leerlingen van alle andere jaren worden 
gerespecteerd en niet verstoord door de zesdejaars. 

• Wie schade berokkent aan het patrimonium, de gebouwen of het materiaal van de school, zal de kosten 
van schoonmaak of herstel moeten betalen.  

• We verwachten dat de leerlingen tijdens de 50-dagen nuchter op school aanwezig zijn.  
• De middagshow moet een mooi en creatief gebeuren zijn – we willen het voorbeeld van vorig jaar 

evenaren. Spuiten met dranken (al of niet alcoholisch) is niet toegestaan, evenmin het gebruik van 
kleurpoeder. Racisme, seksisme, discriminatie en bloot op het middagpodium worden vermeden.  

• Er zijn geen externe bezoekers toegelaten op school. De dansjes worden door de school gefilmd en ter 
beschikking gesteld. We zorgen ook voor fotomateriaal. Het gebruik van de GSM is niet toegelaten.   

• Bij overtreding van de bovenstaande regels wordt de leerling naar de directie gestuurd, die sanctioneert 
overeenkomstig het schoolreglement, inclusief de mogelijkheid om de leerling uit te sluiten van het 50-
dagengebeuren op school. 

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Ouders die niet akkoord gaan met dit reglement, nemen telefonisch contact op met de directie op het nummer 
051 26 47 26.  
 
We hopen dat het een fijne dag wordt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
De klassenleraars en opvoeder van het zesde jaar 
 
Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael  
directie  
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