Ter attentie van: de ouders van de leerlingen uit de zesde leerjaren

Beste Ouder,
De laatste weken in het zesde leerjaar … de loopbaan van onze zesdeklassers in
basisschool De Toekomst is bijna afgelopen.

Dit gaan we echter niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Daarom organiseren we
een uniek afscheidsfeest met de uitreiking van de diploma’s door de burgemeester
en schepenen.
Dit alles zal doorgaan op dinsdag 28 juni (na de oudercontactavond) om 20.30u in
de polyvalente zaal van onze school. De schoolband van GO! atheneum Avelgem
zal vanaf 20.15u het voorprogramma verzorgen.

Dit alles vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Daarom brengen we u langs
deze weg tijdig op de hoogte.

1. REPETITIE OP WOENSDAGNAMIDDAG 22 JUNI (BUITEN DE LESUREN)

We zouden graag met de leerlingen uit de zesde leerjaren repeteren op woensdag
22 juni van 12.00u tot 14.00u onder leiding van de directeur en de leerkrachten.
Uw zoon of dochter kan zijn/haar luchpakket meebrengen.

Het einde van de repetitie is STIPT voorzien om 14.00u. U kan uw zoon of dochter
om 14.00u afhalen op school. Er wordt gezorgd dat ook de leerlingen (te voet, per
fiets, …) stipt en veilig de school kunnen verlaten.

Mogen we beleefd uw toestemming hiervoor vragen via bijbehorende strook.

2. BENODIGDHEDEN AFSCHEIDSFEEST

1° Verzorgde kledij (voor uitreiking diploma)

2° Naargelang het optreden van uw zoon/dochter tijdens het afscheidsfeest:
 kostuum(s)?
 attributen?
…

Repetities:
 woensdagnamiddag 22 juni (zonder kostuums)
 vrijdagnamiddag 24 juni (zonder kostuums)
 maandagnamiddag 27 juni (met kostuums)
 dinsdagnamiddag 28 juni (met kostuums)

De verzorgde kledij (uitreiking diploma) dienen de leerlingen enkel maar de
avond zelf mee te brengen.

3. VERLOOP OP DINSDAGAVOND 28 JUNI

16.00u:

Leerlingen gaan naar huis
De leerlingen eten thuis het avondmaal

20.15u:

Leerlingen

komen

aan

via

inkom

Centrum

voor

VolwassenenOnderwijs (CVO). Meester Thijs vangt de leerlingen op.
20.15u:

Voorprogramma door de schoolband van GO! atheneum Avelgem

20.30u:

Afscheidsfeest en uitreiking diploma’s

21.45u:

Receptie voor de ouders in de polyvalente zaal
Kinderreceptie voor de leerlingen in het schoolrestaurant

4. WOENSDAG 29 JUNI

08.00u: Alle leerlingen (6de leerjaren) zijn welkom in het schoolrestaurant voor
een gezond en uitgebreid ontbijt.

Indien u toch nog met vragen/twijfels/… zit, aarzel dan niet om ons te
contacteren.

Met beleefde groeten,

Steven Verplancke

Sofie Degezelle

Vanessa De Busscher

Directeur

Titularis zesde leerjaar A

Titularis zesde leerjaar B

STROOK TERUG TE BEZORGEN AAN DE
LEERKRACHT

Ondergetekende,

moeder van

, vader /

uit het zesde leerjaar A / B

geeft hierbij de toestemming om:

 de repetitie op woensdag 22 juni (van 12.00u-14.00u) bij te wonen onder
leiding van de directeur en leerkrachten

Handtekening,

