Westmalle, 5 februari 2018

Aan de ouders van de leerlingen 1 SO
Betreft: project 1 SO
Geachte ouders
“Heb respect voor de mensen om je heen, hoe ze leren en hoe ze doen,
want iedereen heeft recht op respect, ook al is hij of zij anders dan jij.”
Respect … Het woord klinkt iedereen bekend in de oren en we vinden het vast logisch dat we elkaar
respecteren. Toch vergeten we dit wel eens en daarom willen wij er even bij stilstaan. De hoogste tijd dus
voor een projectdag voor onze leerlingen van het eerste jaar.
Deze projectdag gaat door op school op vrijdag 9 februari 2018. We starten met een toneelvoorstelling
waarin het thema ‘(cyber)pesten’ centraal staat. Tijdens de rest van de dag luisteren de leerlingen naar een
spreker die komt praten over 'mediawijsheid' en nemen ze deel aan een workshop. Daar kunnen ze
bijvoorbeeld te weten komen hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen, maken ze flyers,
affiches enz. De leerlingen maakten zelf een keuze uit een 7-tal verschillende activiteiten. Op Smartschool
vonden ze heel wat informatie over de aangeboden workshops. We sluiten af in klasverband.
Dit brengen alle leerlingen zeker mee:
-

een lunchpakket;
een schaar;
een pennenzak;
enkele cursusbladen;

-

kleurtjes en stiften;
lijm;
4 tekenpapieren;
vervoermap.

Voor sommige workshops heb je nog iets anders nodig:
-

workshop ‘Flyer’: eventueel digitaal fototoestel (mét kabel) en USB-stick of
gsm met kabeltje om foto’s op computer over te plaatsen
workshop ‘Vlaggenspel’: kussentje om op te gaan zitten
workshop ‘Kurkatelier’: fiets, fluohesje, eventueel camera of gsm

LET OP: digitaal fototoestel, camera en/of gsm enkel te gebruiken mits toestemming van de ouders
en op eigen verantwoordelijkheid.
De kostprijs wordt geraamd op € 11,00. Dit bedrag wordt verrekend via de schoolrekening.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze projectdag rond respect een waardevolle ervaring zal zijn voor onze
leerlingen van het eerste jaar.
De klassenleraren van 1 SO
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