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Aan de leerlingen van het 1e jaar 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 
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   Brief act 22-6 1e.docx 20-06-2022 
 
Activiteit woensdag 22 juni 2022 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Terwijl onze leerlingen nog ijverig aan het werk zijn, blikken wij al vooruit naar het einde van de 
examenperiode. 
Zoals vermeld op de schoolkalender verwachten we op woensdag 22/06/2022 alle leerlingen van de 
eerste graad op school voor een verplichte activiteit. We koppelen het educatieve aan het gezellig 
samenzijn om zo de vakantie (bijna) in te zetten. 
 
Zo volgen de leerlingen van het eerste jaar (volgens onderstaand uurrooster) een sessie rond 
verkeersveiligheid door RYD (Responsible Young Drivers). RYD heeft als doel de verkeersveiligheid 
van jonge bestuurders te bevorderen. In het kader van dit maatschappelijk doel organiseert RYD 
een reeks acties om de jongeren te sensibiliseren voor een veiliger wegverkeer. Deze sessie staat 
in het teken van zichtbaarheid, de helm en de gordel. 
 
De bedoeling is vooral om te informeren, te discussiëren en te reflecteren. Er wordt gebruikgemaakt 
van een PowerPoint presentatie, filmpjes, een quiz en stellingen. 
 
Een ander luik van de voormiddag laat de leerlingen toe - in een hopelijk zomerse sfeer buiten op de 
speelplaats - gezellig samen te ontbijten of te brunchen (volgens onderstaand schema). 
 
Programma voor de klassen 1A, 1B+1C, 1D, 1E: 
Ten laatste aanwezig op school om 08:45. We vertrekken dan naar het Bauwensplein. 
09:00 - 10:20: ‘Verkeersveiligheid’ in 4 groepen verdeeld  
10:20 - 12:00: brunch (picknick: breng gerust een laken/kussentje mee) 
 
Programma voor de klassen 1F, 1G, 1H en 1I + 1A4 (opgesplitst): 
Ten laatste aanwezig op school om 09:15. 
09:30 - 11:00: ontbijt (bij goed weer: picknick - breng gerust een laken/kussentje mee) 
11:00 - 12:20: ‘Verkeersveiligheid’ in 4 groepen verdeeld 
 
De kostprijs (verrekend via de schoolfactuur) bedraagt 8,50 €. 
 
We hopen dat dit een leerrijke en leuke afsluiter van het schooljaar wordt! 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Brecht Van den Bossche Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


