
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het derde jaar, vier SPWE en vijfde jaar 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  brief film 22-12.docx 1-12-2022 
 
 
Extramurale activiteit donderdag 22-12-2022 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen biologie en aardrijkskunde gaan de leerlingen op donderdagochtend 22 december 
naar de film ‘Onze natuur’ (2022) in de Cinéma Palace te Aalst. Deze prachtige natuurfilm is tevens een mooie 
afsluiter van deze periode. 
 
Aan de andere kant van de wereld lijkt het gras altijd groener, mysterieuzer en indrukwekkender. We staren 
met grote ogen naar buitenlandse beelden van exotische dieren en hun weelderige biotopen maar vergeten 
ondertussen eens door het raam naar buiten te kijken. 
Als we dat zouden doen, zouden we merken dat wat er zich in onze achtertuinen afspeelt minstens even 
fascinerend is. En eens we dat gezien hebben, zullen we er nooit meer naast kunnen kijken: onze natuur is 
onwaarschijnlijk wild. 
 
‘Onze Natuur’ wil 11 miljoen Belgen dus doen inzien dat we grenzeloos trots mogen zijn op wat er zich in ons 
eigen land afspeelt. Zo wil de film de band tussen de Belgen en hun natuur versterken. Want als we met zoveel 
fierheid en respect naar ‘Onze Natuur’ kijken, zullen we ze ook spontaan beter beschermen. 
 
Planning 
 

9:20 Stipt aanwezig op school (Graanmarkt) 
10:00  Start film 
12:00  Einde film (na de film mag je rechtstreeks naar huis) 

 
De kostprijs voor deze EMA bedraagt 7 Euro en wordt verrekend via het voorschot.  
 
Deelname aan een extra-murosactiviteit is verplicht (zie schoolreglement).  
 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke maar ook inspirenende ervaring 
wordt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Katrien Gille Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


