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‘Deep in the woods’ 2017
Geachte ouder(s)
Het opvoeden van tieners is een uitdaging. Het is belangrijk dat hun groei naar
volwassenheid in de meest optimale omstandigheden kan gebeuren.
Op de klasvormingsdagen ervaren onze jongeren hoe plezierig het is om samen te sporten, te
spelen, te ontspannen en zo de groepsgeest te bevorderen.
Maar het leven is meer dan dat. Zij zullen ook meer te weten komen over wie ze zijn en wat
belangrijk voor hen is, maar ook wie anderen zijn en dat we verschillen tussen mensen
moeten leren respecteren. Samen met vrienden en klasgenoten zullen ze hun prille tocht
naar volwassenheid in spelvorm ontdekken.
Bovendien zullen onze leerlingen hun kennis Frans bijschaven tijdens een stadsspel te Givet
(Frankrijk) dat de leerkrachten Frans, volgens de eindtermen opgesteld hebben.
Voor deze uitstap hebben de leerlingen een document ‘ouderlijke toestemming’
nodig. Dit kunt u gratis bekomen op de dienst bevolking van het stadhuis.
Om u hierover extra te informeren, organiseren we op donderdag 7 september 2017 om
19.30 uur een infoavond over de geplande driedaagse ‘Deep in the woods’ van 20 tot en met
22 september 2017.
Agenda:
 19.30
 20.00
 20.05
 20.30
 21.30

u.:
u.:
u.:
u.:
u.:

welkom door de directie, gevolgd door een presentatie over het 2de jaar
voorstelling van de ouderraad
kennismaking met de klassenleraar en gesprek ‘Deep in the woods’
mogelijkheid tot informele contacten met de vakleerkrachten
einde

Omwille van de praktische organisatie vragen wij u vriendelijk om het onderstaande strookje
in te vullen en terug af te geven aan de klassenleraar uiterlijk dinsdag 5 september, ook
als u niet kunt komen.
Met vriendelijke groeten
Klassenleraren 2de jaar, leerkrachten Frans en directie
Strookje af te geven aan de klassenleraar uiterlijk dinsdag 5 september 2017.
Ondergetekende ........................................................................................................
ouder(s) van ................................................................................ uit klas 2 ................
O zullen aanwezig zijn op de ouderavond van 7 september 2017 met …. personen.
O zullen niet aanwezig zijn.
Handtekening ouder(s)

……………………………………………
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