Westmalle, 12 september 2018

Ter informatie aan de ouders
Betreft: Klasdag 1ste jaren SO
Beste leerling
Het nieuwe schooljaar valt stilaan in zijn plooi. Je hebt de voorbije dagen ongetwijfeld heel wat
ervaringen opgedaan: een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, taken, lessen en toetsen. De eerste
spannende drukte is voorbij. Daarom gaan we met de klasgroep eens even uitblazen tijdens onze
klasdag.
Op deze dag krijg je - samen met je klassenleraar - ruim de kans om elkaar nog beter te leren kennen en
zo te bouwen aan een klasgeest van vriendschap, respect en waardering voor elkaar. De klasdag vindt
plaats op dinsdag 18 september 2018.
We hebben die dag een goed gevuld en gevarieerd programma. Er is een leuke tocht rond de school
gepland waarbij groepsvorming centraal staat, we bekijken een film, we leren omgaan met de
verschillen tussen leerlingen, en tot slot brengen wij tips en manieren aan om een zo aangenaam
mogelijke klassfeer op te bouwen waarbij ieder zich thuis voelt.
Je mag comfortabele kledij en makkelijke schoenen aandoen (voor de meisjes liefst geen rokjes of
kleedjes …), zo kunnen we echt ravotten tijdens de tocht. We volgen de gewone schooluren; de vooren namiddagpauze gaan ook op onze eigen speelplaats door.
Wat breng je mee:
- regenkledij (indien nodig);
- blinddoek (waar je echt niets door ziet!);
- lunchpakket (1 drankje voor ’s middags krijg je op school);
- pennenzak;
- vervoermap met enkele cursusbladen;
- fluovestje;
- eventueel klein kussentje (picknick);
- koek of fruit (met eventueel drankje) voor tijdens de pauzes.
Wij verwachten dat je erbij bent met opgewekt enthousiasme zodat het voor iedereen een prettige dag
wordt.
De kosten van deze dag worden geschat op € 1,25 en zullen verrekend worden via de schoolrekening
van het eerste semester.

Veel ‘klasdaggenot’!

de klassenleraren van 1 SO
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