ontdek onze plannen voor 2020

Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF 16
december 2019

Prettige eindejaarsfeesten

Ontdek onze website hier
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 activiteiten in 2020
een tipje van de sluier ... er wordt nog aan gewerkt
op maandag 17 februari 2020 om 20 uur houden we een MARITIEM RENDEZVOUS voor jongeren die geïnteresseerd zijn in een toekomst langs of op het
water.
op zondag 29 maart 2020 is er onze traditionele prijsuitreiking PRIJS SOCIAAL
VERDIENSTELIJKE LEERLING. Deze keer komen de leerlingen van de 1e
graad secundair onderwijs aan de beurt.
op dinsdag 26 mei 2020 programmeren we weer een kwaliteitsvolle FILMAVOND
voor alle leden en sympathisanten van onze vereniging.
in het najaar volgen nog activiteiten
meer info krijgen jullie binnenkort in de mailbox en/of in de volgende nieuwsbrieven

Oproep
Réunies van oud-leerlingen - OPROEP
Er bereiken ons berichten dat vele oud-leerlingen van de scholen behorend tot
STROOM réunies houden. Tot nu toe hebben we enkel geïnformeerd over het
vroegere Koninklijk Lyceum Oostende omdat we daar nauw bij betrokken zijn. Maar
we willen ook graag aandacht besteden aan de réunies van alle andere
scholen van de scholengroep. Zo kunnen we julie réunies aankondigen en
achteraf een kort verslagje met foto publiceren. Op de website willen we een
plaatsje vrijmaken voor jullie foto's, bewaard in een beschermde omgeving.
Dus: mailen maar.
AANKONDIGING: op 2 mei 2021 is er de 3-jaarlijkse réunie voor alle oud-leerlingen
van het Koninklijk Lyceum en worden speciaal de promoties 1969-1970-1971
opgeroepen als Golden Girls. Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier

voorbije réunies Koninklijk Lyceum Oostende
De" meisjes" van het afstudeerjaar 1969 komen zelfs
2 keer per jaar samen.En zoals het past voor
goedopgeleide meisjes wordt er telkens een culturele
activiteit toegevoegd. Hun verslag kan je hier vinden.

De oud-leerlingen afgestudeerd in 1961-1962-1963
organiseren ook elke zomer een gezellig samenzijn,
gelieerd aan een culturele activiteit. Dit jaar bezochten
ze met gids het Archeologisch museum in Oudenburg.
Op de foto zie je hen in dit museum. Wil je hun verslag
lezen 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

Wil je lid worden in
2020?
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

VZW De Vrienden van het gemeenschapsonderwijs
Zilvermeeuwstraat 8, 8400 Oostende

onze privacyverklaring

ondernemingsnummer 0507.662.960
RPR Gent, afdeling Oostende

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.

