Knokke, 21 september 2018
Beste ouder
Bij de start van dit schooljaar werd, net zoals vorig jaar, aandacht geschonken aan het
Verdraagzaamheidsplan van onze school. Naast de klasafspraken en de pestbus vinden wij het
als school ook belangrijk dat we de leerlingen bewust maken van (on)verdraagzaamheid in onze
nabije omgeving (eerstejaars) en in de wereld (tweedejaars). Deze bewustmaking is het doel van
de Verdraagzaamheidsdag.
Voor de tweedejaars werd in de les geschiedenis al gewerkt rond het thema
‘(On)verdraagzaamheid in de wereld’. Op dinsdag 25 september 2018 trekken we naar Ieper.
De leerlingen konden zelf, naar hun interesse, kiezen voor een programma.
De dag ziet er als volgt uit:
Groep 1 (Een demonstratie van evolutie in WO I)
8u.15
: vertrek
10u.30 – 12u.
: ‘workshop’: demonstratie van… + zoektocht
12u.30 – 13u.30
: eigen lunch, de leerlingen krijgen ter plaatse een drankje
14u. – 15u.30
: bezoek aan het In Flanders Fields museum
15u.45 – 16u.
: vertrek uit Ieper
17u.15
: vermoedelijke aankomst in Knokke
Groepen 2 en 3 (Wandeling ‘Kind in 1914’)
8u.15
: vertrek
10u.30 – 12u.15
: wandeling ‘Kind in 1914’ en bezoek aan de Menenpoort
12u.30 – 13u.30
: eigen lunch, de leerlingen krijgen een drankje ter plaatse
14u. – 15u.30
: bezoek aan het In Flanders Fields museum
15u.45 – 16u.
: vertrek uit Ieper
17u.15
: vermoedelijke aankomst in Knokke
Groep 4 (Een demonstratie van evolutie in WO I)
8u.15
: vertrek
10u.45 – 12u.
: bezoek aan de Menenpoort + het In Flanders Fields museum
12u.30 – 13u.15
: eigen lunch, de leerlingen krijgen ter plaatse een drankje
13u.30 – 15u.30
: ‘workshop’: demonstratie van… + zoektocht
15u.45 – 16u.
: vertrek uit Ieper
17u.15
: vermoedelijke aankomst in Knokke
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Groepen 5 en 6 (Busrit)
8u.15
: vertrek
10u.30 – 11u.30
: bezoek aan het In Flanders Fields museum
11u.50 – 12u.30
: eigen lunch, de leerlingen krijgen een drankje ter plaatse
12u.45 – 16u.15
: bustocht langs de Ieperse velden en wegen. Het verhaal van WO I wordt
verteld in woord en beeld.
17u.30
: vermoedelijke aankomst in Knokke

Wat uw zoon/dochter nodig heeft:
- een rugzak met lunchpakket (en eventueel een extra flesje water) en zonder snoep. Eten of
drinken op de bus is trouwens niet toegelaten.
- een klembord, plastic mapje (als bescherming) en een balpen.
- reispilletjes voor wie gemakkelijk wagenziek wordt. Denk eraan: op tijd innemen!!
- bij minder goed en/of regenweer: een water- en winddichte jas en gemakkelijke, waterdichte
schoenen.

Op 8 november 2018 is er de voorstelling ‘Den Held’, een 50 minuten durende monoloog die
geschreven is naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I. Raakt deze oorlog ons nog? Of is
geweld vermaak geworden?

We wensen iedereen op 25 september een fijne dag en op 8 november een beklijvende
toneelervaring toe.
Gert Maene, directeur en de begeleidende leerkrachten

