

Nieuwstraat 17, 9190 Stekene

Dag van de Jeugdbeweging 2018

Beste leerlingen en ouders

Op 19 oktober 2018 is het Dag van de Jeugdbeweging, dé feestdag van het jaar voor tal van kinderen en
jongeren die zich elke week opnieuw met heel veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Die dag
fietst, tramt, treint en bust iedereen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes door het land en
worden er op verschillende locaties activiteiten georganiseerd. Heel jeugdbewegend Waasland verzamelt
19 oktober vanaf 7.00 u. ’s ochtends op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Omdat we weten dat onze
leerlingen hier moeilijk aan kunnen deelnemen, hebben we dan ook besloten om zelf iets te organiseren
op de Broederschool in Stekene.
Vrijdagochtend heten we de leerlingen uit de jeugdbeweging al om 7.45 u. welkom en trakteren we wie
verschijnt in zijn of haar perfect uniform op een boterkoek van bakkerij Filip en Ilse om deze
fantastische dag samen in te zetten. De leerlingen komen binnen via de speelplaats aan de Nieuwstraat.
Tijdens de middagpauze is er in samenwerking met jeugdhuis De Cramme en de jeugdraad van Stekene
een spelmoment georganiseerd. De Cramme zet haar deuren open voor de leerlingen in uniform. Onder
begeleiding van enkele leerkrachten wordt er een grootse ‘Battle of the jeugdbeweging’ georganiseerd
waarin de vertegenwoordigers van de verschillende jeugdbewegingen in onze school het tegen elkaar
zullen opnemen. Jeugdhuis De Cramme sponsort een verfrissend drankje. U kunt uw zoon/dochter via
onderstaand strookje toestemming geven om de school tussen 12.00u en 13.00u te verlaten om deel te
nemen aan de activiteiten op het terrein aan de sporthal. De leerlingen geven dit af op 19 oktober bij
het verlaten van de school.
Een stevige linker

De jeugdbewegende leerkrachten

Nathalie De Cauwer, Hilde De Waele, Luc Geboes, Marijke Jordens, Katarina Meuleman, Marino Polfliet,
Günther Rombaut, Frederik Vercauteren
____________________________________________________
Mijn zoon/dochter ________________________________________ uit klas ________________
krijgt toestemming om de school te verlaten tijdens de middagpauze om deel te nemen aan de activiteiten
aan het jeugdhuis De Cramme tijdens Dag van de Jeugdbeweging.
Handtekening:

( 03 779 67 94

+ info@stekene.broeders.be

: www.stekene.broeders.be

