Westmalle, 16 april 2018

Ter informatie aan de ouders
Bezinningsdag voor de leerlingen van 5 SO
Beste leerling
In ons opvoedingsproject lezen we:
“We streven ernaar om leerlingen te vormen tot jongeren die zich emotioneel kunnen uiten, die
betrokken zijn op anderen en in staat zijn mee te voelen en te delen. We willen hen helpen groeien tot
evenwichtige persoonlijkheden, tot weerbare mensen met een positief en realistisch zelfbeeld.”
Daarom organiseren wij voor elke klas een bezinningsdag in de rustige omgeving van domein
Drieboomkensberg (Sint-Pauluslaan 14, Westmalle) of in het domein Sint-Jansburg (Heikantstraat 22,
Westmalle). Je leraar godsdienst en je klassenleraar zullen samen met jou en je medeleerlingen deze
dag trachten uit te bouwen tot een rijke ervaring.
Dit zijn de data van de bezinningsdagen:
- donderdag 19 april:
- maandag 23 april:
- dinsdag 24 april:
- donderdag 3 mei:
- dinsdag 8 mei:

5 ECMTb-MTWE-MTWI
5 GRLA-GRWI-LAWE
5 LAWIa
5 WEWIb
5 HUWE-LAMT
5 ECWI-LAWIb
5 ECMTa
5 WEWIa

Drieboomkensberg, Blokhut
Sint-Jansburg
Sint-Jansburg
Drieboomkensberg, Blokhut
Drieboomkensberg, Blokhut
Sint-Jansburg
Sint-Jansburg
Sint-Jansburg

De bezinningsdag begint om 8.30 uur. Je komt zelf naar het domein en je meldt je bij je leerkracht.
Wie naar Drieboomkensberg de bus wil nemen, stapt best af aan de halte Dennenlaan. Voor de SintJansburg is er geen openbaar vervoer beschikbaar. Eventueel kan je met de klassenleraar afspreken
aan de ingang van de school zelf. Als afsluiter eten we gezamenlijk een hapje en vertrekken uiterlijk
om 18.30 uur huiswaarts.
De verantwoordelijken van beide domeinen vragen met nadruk dat je de begin- en einduren van de
bezinningsdag stipt zou respecteren: niet te vroeg op het domein en ook nadien niet blijven
rondhangen!
Voor ’s middags breng je een lunchpakket en drank mee. De onkosten voor deze dag ramen wij op
€ 9,50 per leerling (huur lokalen). Dit bedrag komt op de volgende schoolrekening.
Wij hopen alvast dat het een fijne dag wordt.
Met vriendelijke groeten

godsdienstleraren en klassenleraren 5 SO

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

