Knokke-Heist, 15 oktober 2018
31/1/2019
Beste ouder
Beste leerling
Naar aanleiding van het vak S.E.I. hebben we al enige jaren het schoolbedrijfje ‘Sibox’.
Dit jaar pikken de leerlingen de draad graag terug op. Ze dachten na over ‘actions’ voor dit
schooljaar en over de functie of verantwoordelijkheid die hen aanspreekt. We proberen in dit
bedrijf een aantal taken die ook in een echt bedrijf aan bod komen, te integreren. Zo komen we
een stapje dichter bij het bedrijfsleven en kunnen leerlingen bewuster economisch denken en
handelen.
Door de verkoop van Oxfam-producten stimuleren we het ethisch ondernemen.
Op donderdag 31 januari om 19u.30 wil de projectgroep graag een Sibé’s got talent in
Scharpoord organiseren. Aangezien de leerlingen op vrijdag 1 februari een vrije dag hebben,
lijkt een talentenshow op donderdag een goed idee.
Indien uw kind graag wil deelnemen, gelieve dan onderstaand strookje terug te bezorgen aan
mevr. Mareydt of mevr. Lecluyse en het liefst zo snel mogelijk.
Afhankelijk van het aantal kandidaten zullen we selectiecriteria moeten toepassen. We streven
naar een show met voldoende afwisseling en met deelnemers uit zowel het 1ste als het 2de jaar.
Leerlingen die hun strookje te laat terug bezorgen, maken dan ook minder kans om
geselecteerd te worden. Zorg ervoor dat je er tijdig bij bent!
We nodigen u en en uw familie graag uit om die avond te genieten van de talenten die zowel de
school als haar leerlingen te bieden hebben!
We zijn nu al nieuwsgiering naar de enthousiastelingen die zich hiervoor willen engageren. U
ook?
Save the date and be there! We kijken met z’n allen uit naar een fantastische avond!
De projectgroep S.E.I.
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Leerling _____________________________
uit klas _______ schrijft zich hierbij in
om deel te nemen aan de audities
voor Sibé’s got talent.
Geef hieronder een korte omschrijving van wat
je graag wil tonen:

Succes en alvast veel oefenplezier!

