Westmalle, 28 september 2018

Ter informatie aan de ouders
Bezinningsdag voor de 4de jaren secundair onderwijs
Beste leerling
Samen met jou willen we ons graag inzetten voor een brede ontplooiing van je persoonlijkheid.
Daarvoor is je spirituele ontwikkeling van groot belang. Tijdens een doordeweekse schooldag blijft
hiervoor weinig tijd over.
Daarom organiseren wij voor elke klas een eigen bezinningsdag in de rustige omgeving van Domein
Drieboomkensberg, Sint-Pauluslaan 14 te Westmalle. Je leraar godsdienst en je klassenleraar willen
deze dag, samen met jullie, uitbouwen tot een rijke ervaring voor jezelf én voor je klas.
Dit zijn de data van de bezinningsdagen:









dinsdag 9 oktober 2018:
donderdag 11 oktober 2018:
dinsdag 16 oktober 2018:
donderdag 18 oktober 2018:
dinsdag 23 oktober 2018:
dinsdag 6 november 2018:
donderdag 8 november 2018:
dinsdag 13 november 2018:










4 WEa;
4 ECb;
4 LAd-WEb;
4 GL-LAa en 4 LAc;
4 ECa;
4 HW;
4 GR-LAe;
4 ECc.

De bezinningsdag begint om 8.25 uur. Het domein ligt aan het einde van de Sint-Pauluslaan, dat is de
straat loodrecht op de Turnhoutsebaan/Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Sint-Pauluskerk
(tussen Sint-Antonius en Westmalle). Wie met de fiets komt, rijdt rechtstreeks naar het domein. Wie
de bus neemt, stapt best af aan de halte ‘Dennenlaan’. Hou er wel rekening mee dat je een kwartier
moet stappen (1,5 km).
Omstreeks 16.00 uur sluiten we onze klasdag af.
Je zorgt voor een lunchpakket. Ter plaatse krijg je een drankje. De onkosten voor deze bezinningsdag
worden geraamd op € 7,00 en zullen verrekend worden via de schoolrekening van het eerste
semester.
Wij hopen dat het een prettige dag wordt, rijk aan ervaringen en deugddoend voor de klasgroep.
Met vriendelijke groeten
Klassenleraren en leraren godsdienst 4 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’.

