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Aan de ouders en de leerlingen van het 3de jaar   
 
Geachte ouder(s) 
Beste leerling 
 
 

Op maandag 3 mei vindt de jaardag van het derde jaar plaats. De vele coronamaatregelen zijn in het voorbije jaar 
niet gemakkelijk geweest voor onze leerlingen. Met deze jaardag hopen we aan onze derdejaars een waardevolle 
dag aan te bieden waarin plaats is voor ontspanning, teambuilding en groepsverbindende activiteiten. Rekening 
houdend met alle geldende coronamaatregelen, ziet de dagplanning er als volgt uit:  
 

Dagplanning: 
8.15 u.:     De leerlingen zijn op het normale tijdstip op school. 
8.30 -12.00 u.:   vzw Pimento en de klassenleraar begeleiden de leerlingen van een klas.  

 Via allerlei activiteiten werken we aan teambuilding en weerbaarheid.  
12.00 – 13.00 u.: Normale, maar kortere lunchpauze (boterhammen of warme maaltijd zoals anders) 
13.00 - 14.30 u.:  Creatieve sessie: elke klas creëert zijn eigen kunstwerk. 
14.30 – 16.00 u.:  Sport en spel: sportieve sessie waarbij twee klassen elkaar uitdagen (buitenactiviteit) 
 

Voor de creatieve sessie brengen de leerlingen onderstaande materialen mee: 
o schaar 
o kleurpotloden 
o stiften 
o dun zwart stiftje 
o alcoholstift 
o schortje of T-shirt om de kleren te beschermen tijdens de creatieve opdracht 
o Zelfportret (foto) in tweevoud, wordt afgegeven aan de klassenleraar ten laatste op vrijdag 30 

april. 

Voor het onderdeel Sport en Spel brengen de leerlingen hun LO-gerief mee.  
 
De lessen worden voor de derdejaars op deze dag opgeschort. De bijdrage (richtprijs €15,00) wordt aangerekend 
op de rekening van juni. De avondstudie gaat door voor de leerlingen die dit volgen tenzij ze een toelating hebben 
van de ouders in de schoolagenda om naar huis te gaan na de jaardag. Om deze dag te laten slagen rekenen we 
op een correcte houding van elke leerling, met respect voor mensen en afspraken. Het schoolreglement blijft van 
toepassing.  
 
Wij wensen uw zoon of dochter een deugddoende jaardag toe! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
M. Lefevere, C. Obin en E. Stael     D. Bauwens, F. David, T. Demulder, C. Lyphout,  H.Poissonnier,   
directie            S. Swaenepoel, B.Vandekerkhove en W.Vermander      
              klassenleraars en opvoeder 
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