Ter attentie van: de ouders van de leerlingen uit de zesde leerjaren

Beste Ouders,
De laatste weken in het zesde leerjaar … de loopbaan van onze zesdeklassers in Basisschool “De Toekomst” is
bijna afgelopen.
Dit gaan we echter niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Daarom organiseren we een uniek afscheidsfeest met
de uitreiking van de diploma’s door de burgemeester, de schepen van onderwijs en de schepen van jeugd,
gevolgd door een receptie.
Dit alles zal doorgaan op dinsdag 25 juni (na de oudercontactavond) om 20.30u in de polyvalente zaal van onze
school. De schoolband van GO! atheneum Avelgem zal vanaf 20.15u het voorprogramma verzorgen.
Op vraag van de leerlingenraad volgt er na de receptie nog een sleep-in.
Alle leerlingen (uit de zesde leerjaren) kunnen (maar moeten niet) overnachten in de schoolgebouwen
(sportzaal: jongens & mediatheek/administratieve ruimtes: meisjes) en dit onder leiding van leerkrachten. De
sleep-in zal worden vooraf gegaan door een avondwandeling.
De keukenpersoneelsleden zorgen vervolgens op woensdagmorgen 26 juni voor een uitgebreid ontbijt in het
schoolrestaurant. De leerlingen kunnen de sanitaire infrastructuur (kleutergebouwen) gebruiken om zich ’s
morgens te verfrissen.
Dit alles vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Daarom brengen we u langs deze weg tijdig op de hoogte.

1. REPETITIE OP WOENSDAGNAMIDDAG 19 JUNI 2019 (BUITEN DE LESUREN)
We zouden graag met de leerlingen uit de zesde leerjaren repeteren op woensdag 19 juni van 12.00u tot
14.00u onder leiding van de directeur en de leerkrachten.
Uw zoon of dochter kan zijn/haar boterhammen meebrengen en deze ’s middags verorberen in het
schoolrestaurant.
Het einde van de repetitie is STIPT voorzien om 14.00u. U kan uw zoon of dochter om 14.00u afhalen op school.
Er wordt gezorgd dat ook de leerlingen (te voet, per fiets, …) stipt en veilig de school kunnen verlaten.
Mogen we beleefd uw toestemming hiervoor vragen via bijbehorende strook.
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2. BENODIGDHEDEN SLEEP-IN
1° Slaapzak & kussen
2° Luchtmatras, indien mogelijk … er worden turnmatten als alternatief voorzien
3° Pyjama
4° Ondergoed, kousen, … voor woensdag 26 juni
5° Toiletgerief & handdoek om zich ’s morgens te verfrissen
6° Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
7° Frisdrank/water en versnaperingen (geen grote hoeveelheden)
Elektronische toestellen (GSM, CD-speler, MP3-speler …), alsook zakgeld, een zaklamp en dure juwelen laten
de leerlingen thuis.
Ook alle andere schoolafspraken (schoolreglement) blijven geldig.
Gelieve alle benodigdheden voor de sleep-in te bezorgen op dinsdagmorgen 25 juni vóór 8.50u. Alle
benodigdheden worden onder leiding van de klasleerkrachten verzameld in de sportzaal. Tijdens de
oudercontactavond en tijdens het afscheidsfeest is de sportzaal niet toegankelijk.

3.

BENODIGDHEDEN AFSCHEIDSFEEST
1° Verzorgde kledij (voor uitreiking diploma door de burgemeester & schepen van
onderwijs)
De verzorgde kledij dienen de leerlingen enkel maar de avond zelf mee te brengen.
2° “Speelkledij” voor achteraf
3° Naargelang het optreden van uw zoon/dochter tijdens het afscheidsfeest:
 kostuum(s)?
 attributen?
…
Repetities:
 woensdagnamiddag 19 juni (zonder kostuums)
 vrijdagnamiddag 21 juni (zonder kostuums)
 maandagnamiddag 24 juni (met kostuums)
 dinsdagnamiddag 25 juni (met kostuums)
De verzorgde kledij (uitreiking diploma’s) dienen de leerlingen enkel maar de avond zelf mee
te brengen.
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4. VERLOOP OP DINSDAG 25 JUNI 2019
08.50u:

Benodigdheden sleep-in bezorgen
Alle benodigdheden worden onder leiding van de klasleerkrachten verzameld in de sportzaal.
Tijdens de oudercontactavond en tijdens het afscheidsfeest is de sportzaal niet toegankelijk.

11.40u:

Alle leerlingen eten een warm middagmaal op school (zie “PUNT 5”)

13.00u:

Repetitie tot en met 14.30u
Alle kostuums & attributen worden ‘s namiddags verzameld achter de coulissen
(gang CVO)

16.00u:

Leerlingen gaan naar huis
De leerlingen dienen thuis het avondmaal te nuttigen vooraleer naar school terug te komen.

20.15u:

Leerlingen komen aan via inkom Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO). Meester Thijs
vangt de leerlingen op.

20.15u:

Voorprogramma door de schoolband van het Atheneum Avelgem

20.30u:

Afscheidsfeest en uitreiking diploma’s

21.45u:

Receptie voor de ouders in de polyvalente zaal
Kinderreceptie voor de leerlingen in het schoolrestaurant

22.30u:

Afscheid nemen van de ouders
Avondwandeling en sleep-in

23.30u:

“Bedden opmaken”

00.00u:

Slapen

5. WANNEER ETEN DE LEERLINGEN BEST EEN WARM MIDDAGMAAL OP SCHOOL?
Wij raden aan (geen verplichting) dat de leerlingen een warm middagmaal eten op school op:
- dinsdagmiddag 25 juni 2019 (“omdat het een vrij lange dag/avond wordt voor de
leerlingen”)
Inschrijven hiervoor is niet noodzakelijk.
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6. VERLOOP OP WOENSDAG 26 JUNI 2019

07.15u: Opstaan (na sleep-in) en opfrissen
08.00u: Gezond en uitgebreid ontbijt in het schoolrestaurant
08.50u: Activiteiten in de klas
11.40u: Einde schooldag

Omstreeks 15.15u: de leerlingen die Room-Katholieke Godsdienst volgen, krijgt de kans om samen met
juf Mieke naar de bowling in Oudenaarde te gaan. Alle afspraken gebeuren door juf Mieke.

Indien u toch nog met vragen/twijfels/… zit, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met beleefde groeten,

Steven Verplancke
Directeur

Gwendoline Vanhoutte
Jelle De Keyzer
Titularissen zesde leerjaar A

Vanessa De Busscher
Titularis zesde leerjaar B

Elina Blondeel
Titularis zesde leerjaar C
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STROOK TERUG TE BEZORGEN AAN DE LEERKRACHT

Ondergetekende,

, vader / moeder

van

uit het zesde leerjaar A / B / C geeft

hierbij de toestemming om:

 de repetitie op woensdag 19 juni 2019 (van 12.00u-14.00u) bij te wonen onder leiding van de
directeur en leerkrachten

 te overnachten (sleep-in) op dinsdag 25 juni 2019 in de schoolgebouwen van GO! Basisschool “De
Toekomst” in Avelgem (Kerkhofstraat 51)

Datum:

Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem

Handtekening;
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