verslag van wat geweest is en nog komen zaL

Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF 17
februari 2020

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.

wat geweest is

Op 17 februari 2020 organiseerden
we het lang aangekondigde
Maritiem rendez-vous. Ons doel
was om het maritiem onderwijs
beter bekend te maken. Op de foto
van links naar rechts de
medewerkers aan dit event: Roel
Buisseret directeur van de
Scheepvaartschool Antwerpen,
Fregatkapitein Peter Ramboer
directeur Defensie bij de Marine,
kapitein Siska Deconinck trainingofficier bij VLOOT, Rita Bertens organisator
van de avond, Lore Dupont HR-manager bij VLOOT, Jan Denys directeur van het
Maritiem Instituut Mercator, Carla Jordi voorzitter van de VGO! stroom, Rowan
Van Schaeren algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Een
verslag van de voorbije avond vind je HIER
Wil je meer foto's van het gebeuren zien, klik dan deze link

Wat komen zal

Traditiegetrouw vieren wij op zondag 29 maart 2020
sociaal verdienstelijke leerlingen van Scholengroep
Stroom. Dit jaar kiezen alle scholen met een eerste graad
secundair onderwijs een leerling(e) die zich bijzonder heeft
ingezet voor de medeleerling(en), de klas, de school, de
maatschappij.
De gelauwerden krijgen geschenkjes, worden in de
bloemetjes gezet en bovenal worden ze vergast met een
optreden van Yoeri Lewijze, acteur en woordkunstenaar. Hij wordt begeleid door
pianiste Saskia Van Herzeele.
Zij brengen ons "Er zit overal een barstje in (zo geraakt het licht erin)"
Zowel de jongeren als de volwassenen zullen ervan genieten.
De uitnodiging vind je HIER

We paren het nuttige aan het aangename. Je komt
naar een mooie film en steunt ons sociaal doel: een
financieel steuntje geven aan kinderen uit de
scholengroep wiens ouders het moeilijk hebben om schoolgerief te kopen en een
uitstapje te betalen.
Nadere info volgt.

Oproep

op 28 maart 2020 om 18 uur: reünie KAI en KAIII Oostende
afstudeerjaar 1970 - 1980 - 2000 - 2010. Vanaf 21 uur Soirée Athenée
voor iedereen. Voor meer info klik hier
op 2 mei 2021 is er de 3-jaarlijkse réunie voor alle oud-leerlingen van
het Koninklijk Lyceum en worden speciaal de promoties 1969-19701971 opgeroepen als Golden Girls. Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier
heeft jouw school uit scholengroep Stroom ook een reünie: mail ons,
wij plaatsen je bericht in onze nieuwsbrief.

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
VZW De Vrienden van het gemeenschapsonderwijs
Zilvermeeuwstraat 8, 8400 Oostende
ondernemingsnummer 0507.662.960

ben je nog geen lid
voor 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
onze privacyverklaring

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.

