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Zondag 12 maart 2017 om 10.30
PRIJSUITREIKING
Activiteiten 2016

PRIJS sociaal verdienstelijke leerling 2017
PRIJS diversiteit en verdraagzaamheid

6 maart: Prijs “Sociaal
Verdienstelijke Leerling ”

Met “Mijnheer Neus vertelt” lacht, zingt
Kip van Troye ,reizend speeltheater.

26 april: filmavond

In "DE BOX, School voor theater- en podiumtechnieken
Schapenstraat 45 8400 Oostende

8 november: debat
Steun aan leerlingen met
financiële problemen
Activiteiten 2017
12 maart: PRIJS sociaal
verdienstelijke leerling 1e graad
secundair onderwijs
23 mei: FILM “CAFARD”
Schooljaar 2016-17-18: PROJECT
diversiteit en verdraagzaamheid
STEUN aan leerlingen met
financiële problemen

U kan LID WORDEN voor 2017
door overschrijving van €12,5
op rekening
nr. BE72 0017 4815 5016
Ons bestuur
Carla Jordi (voorzitter),
Jean Van Haudenhuyse
(ondervoorzitter),
Viviane Verleye (secretaris),
Monique Devisscher (penningmeester),
Rika Billiau, Arlette Clauwaert, Marleen
Cuypers, Sonja De Craemer, Noëlla
Seghers

FILMAVOND
dinsdag 23 mei 2017
om 20 uur
Toegangskaarten:

VVK €9
door overschrijving
op rek. BE72 0017
4815 5016 van VZW
De Vrienden van het
Meeting- en
GO! – kaarten af te
Eventcentrum
halen aan de balie
Staf Versluys
op 23 mei vanaf
Kapelstraat 76,
19.30 uur
8450 Bredene
FINANCIËLE STEUN
ADD: €10
In
2016 gaven
we financiële steun aan 11 leerlingen
Iedereen
welkom
van de Scholengroep aan Zee als bijdrage in hun
schoolkosten. We danken alle leden en andere
sponsors voor hun financiële bijdrage. Ook in 2017
zullen wij zo nodig helpen.

WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEERDEN WE IN 2016?

Prijs sociaal verdienstelijke leerling 2016
Op 6 maart 2016 werden 11 leerlingen van de 3de graad van de
Basisscholen van de Scholengroep aan Zee in de bloemetjes gezet
omdat ze klasgenootjes hielpen, optraden tegen pesten, een
zonnetje in de klas waren …kortom omdat ze zich sociaal gedroegen.
Katrien Van Hecke, schrijfster en vertelster van
jeugdverhalen, vergaste hen met verhalen uit haar
nieuwste boek “Adderkop”.
Alle leerlingen ontvingen naast het boek “Adderkop”
ook boekenbonnen, sticks, andere leuke cadeau’ s
en een bloemetje.
OP 26 april 2016 organiseerden we naar jaarlijkse gewoonte een
filmavond.
” The Imitation Game” was een beklijvende film
met de fantastische hoofdrolspeler Benedict
Comberbatch. Weer werd een tipje uit de
geschiedenis opgelicht.
Na de voorstelling werd aan de bar nog een
boompje opgezet.
Een leuke avond die ook nog een centje opbracht
om leerlingen in financiële moeilijkheden te helpen.

Het grote onderwijsdebat “Seculiere maatschappij, neutraal
onderwijs” werd gevoerd op 8 november 2016.
4 panelleden op de hoogte
van de problematiek
voerden het woord.
Luc Bentein hield als
moderator de touwtjes
stevig in handen.
Het werd een zeer
interessante avond. We
kwamen te weten waar
onze maatschappij naartoe moet, welke veranderingen hiervoor
nodig zijn, en wat ons verhindert om dit alles in praktijk te brengen.

