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NIEUWSBRIEF 18
juni 2020

Wij duimen voor een gezonde vakantie

Een nieuw logo!!!
we hebben een nieuw logo
ontworpen
aangepast aan de naam van de
scholengroep

Wat niet geweest is en niet meer komen zal in
2020

Deze gezellige filmavond kon niet doorgaan.
De volgende filmavond hebben wij voorzien voor mei 2021.
We weten immers nog niet welke veiligheidsmaatregelen
zullen gelden dit najaar. Meer nieuws hierover volgt.

Wat wel nog komen zal

"Traditiegetrouw vieren wij op zondag 29 maart 2020 sociaal
verdienstelijke leerlingen van Scholengroep Stroom". Zo stond te
lezen in onze vorige nieuwsbrief 17. Corona stak ook hier een
stokje voor en dit nadat alle uitnodigingen waren verstuurd en alle
voorbereidingen getroffen.
We willen onze feestelingen echter niet in de kou laten staan en
voorzien om de prijsuitreiking, weliswaar in verkorte vorm, door te
laten gaan op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur. De
laureaten zijn bekend. Het zijn leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs die zich
bijzonder hebben ingezet voor de medeleerling(en), de klas, de school, de maatschappij.
De gelauwerden krijgen geschenkjes en worden in de bloemetjes gezet.
Nadere info volgt in september, rekening houdend met de dan geldende veiligheidsmaatregelen.

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
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
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