Maak kennis met onze nieuwe website!!

Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF 15
juni 2019

We wensen jullie allemaal een welverdiende vakantie

Ontdek onze nieuwe website hier
Als Vrienden van de Scholengroep "Stroom, sterke scholen"
zijn we fier om onze eigen website voor te stellen. U vindt er
alle informatie over onze vereniging vzw De Vrienden van het
GO! Oostende, een verslag met foto's van onze voorbije
activiteiten en onze toekomstige plannen.

Onze voorbije filmavond
Op 21 mei 2019 organiseerden we onze jaarlijkse filmavond
ten voordele van leerlingen van Scholengroep Stroom die
financiële steun nodig hebben om met succes hun
schoolloopbaan te kunnen afwerken.
De beklijvende film BLACKkKLANSMAN werd ingeleid door
Knarf Van Pellecom die het waargebeurde verhaal duidde. Hij
besteedde ook aandacht aan Spike Lee en hoe die het verhaal
vertelt op zijn kenmerkende directe maar humorvolle wijze. Het
publiek was fel onder de indruk en kon in de bar dit alles
verwerken. Wie er niet bij was had ongelijk.

Réunies Koninklijk Lyceum
Oostende
Wisten jullie dat oud-leerlingen van het vroegere
Koninklijk Lyceum elkaar graag terugzien en de réunies
elkaar opvolgen?

Elk jaar komt de promotie 1961 samen voor een uitstap
Op 2 mei 2021 is er de 3-jaarlijkse réunie voor alle oudleerlingen en worden speciaal de promoties 1969 - 1970 1971 opgeroepen als Golden Girls. Dit vergt natuurlijk een
hele organisatie. Daarom beginnen we er vroeg aan. Ben
je geïnteresseerd? klik dan hier

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.

