Hoe wij de scholen en leerlingen van Scholengroep
"Stroom,sterke scholen" helpen en in het zonnetje
zetten.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 12
wil je ons contacteren:

we wensen je een fijne vakantie en een prettig nieuwjaar

Wat hebben we in petto voor 2019?
DEBAT
Op 19 februari 2019 organiseren we een debat:
"Moet er ook een maximumfactuur komen in het
secundair onderwijs ? en kan dit?"
Veel ouders hebben moeite om de schoolkosten te betalen.
Voor het basisonderwijs bestaat er een maximumfactuur. In
het secundair onderwijs lopen de bedragen fel uiteen, naar
gelang de studiekeuze, ook in het GO! . Nochtans heeft elke leerling recht op zo goed mogelijk
onderricht in een richting van eigen keuze.

PRIJS SOCIAAL VERDIENSTELIJKE LEERLING
Op 17 maart 2019 worden de sociaal verdienstelijke leerlingen van de 3de graad
basisonderwijs van de Scholengroep Stroom, sterke scholen, gevierd met een voorstelling, met
geschenken en met een receptie.

FILMAVOND
Op 21 mei 2019 kan je opnieuw genieten van een prachtfilm.
Deze avond wordt ingericht om leerlingen van Scholengroep
Stroom, sterke scholen die het moeilijk hebben, financieel te
helpen. De filmavond gaat door in het Staf Versluyscentrum te
Bredene.
Alle info volgt later. Ook de kaartenverkoop. Maar zet deze
datum alvast in je agenda.
Na de voorstelling kan je aan de bar nog nabespreken en
nagenieten.

Wie zijn we, wat doen we, wat willen we?
1. Het GO! onderwijs van de
VlaamseGemeenschap belangeloos
ondersteunen en promoten en dit
vanuit een humanistische en
pluralistische visie.
2. Financiële ondersteuning bieden aan
scholen en leerlingen van het GO! en
dit in nauwe samenwerking met de
directies

Facebook

wil je lid worden voor 2019?
Dit kan door overschrijving van 12.5€ of
meer op rek BE72 0017 4815 5016
VZW De Vrienden van het GO! Oostende
Zilvermeeuwstraat 8
8400 Oostende

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u vriendengo.oostende@gmail.com toe aan uw adresboek.

