2 vliegen in 1 klap: je hebt een gezellige avond met
vrienden en familie en je steunt de leerlingen van
scholengroep Stroom

Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF 14
mei 2019

Op zondagmorgen 17 maart 2019 werden 16
leerlingen uit de 3de graad Basisonderwijs
van scholengroep Stroom - door hun school
uitgekozen omwille van hun inzet voor hun
medeleerlingen, voor de school en voor de
maatschappij - in de bloemetjes gezet.
Jeugdschrijver Marc De Bel vertelde met veel
humor en enthousiasme hoe hij schrijver werd
van 78 boeken. Zijn optreden werd fel
gesmaakt, zowel door de kinderen als door
de volwassenen.
Iedere leerling kreeg een boek van Marc de Bel, een cadeaubon en nog een aantal geschenken
van gulle sponsors. Achteraf werd een receptie aangeboden aan alle aanwezige leerlingen,
ouders, leerkrachten, directies en sympathisanten. Dit alles met steun van IMD.

Op dinsdag 21 mei
2019
is iedereen welkom
in het Staf
Versluyscentrum te
Bredene
voor een
interessante film
en
een gezellige
afterdrink.
kaarten VVK €10 - ADD €11
rek.nr BE72 0017 4815 5016
vzw Vrienden van het
GO!Oostende
Kaarten af te halen aan de balie op
21 mei

Wie zijn we, wat doen we, wat willen we?
1. Het GO! onderwijs van de

Vlaamse Gemeenschap
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

Ben je nog geen lid
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
contacteer ons hier
onze privacyverklaring

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.

