Westmalle, 23 april 2021
Betreft: klasdagen voor de 3de jaren secundair onderwijs
Geachte ouders
Beste leerling
De aangepaste coronamaatregelen maken het mogelijk om buitenschoolse activiteiten te organiseren.
Met veel enthousiasme laten we dan ook de klasdag voor onze derdejaars plaatsvinden.
In ons opvoedingsproject willen wij naast onze onderwijsopdracht ‘leren leren’ bewust aandacht en
ruimte geven aan het ’leren leven’ van onze leerlingen. Aandacht hebben voor de anderen, zorgzaam
en respectvol kunnen omgaan met elkaar, de sfeer van de klasgroep mee opbouwen en dragen: het
zijn belangrijke bouwstenen voor een aangenaam leef- en werkklimaat op school, bij uitstek in deze
bijzondere tijden. Daarnaast willen wij buiten de schoolse context een aantal vakoverschrijdende
eindtermen ter harte nemen door te werken rond het thema relatievorming en seksualiteit.
Dit zijn de data van de klasdagen:
 vrijdag 30 april:
3 ECa en 3 ECb;
 maandag 3 mei:
3 ECc en 3 GR-LAd;
 dinsdag 4 mei:
3 ECd-WEa en 3WEb;
 donderdag 6 mei:
3 LAc en
 vrijdag 7 mei:
3 GL-LAa en 3 HW.
De start is voorzien om 08.25 uur. Iedereen zorgt voor een lunchpakket en krijgt ter plaatse een
drankje. Verder brengen de leerlingen schrijfgerei en bladen mee. Om 15.30 uur sluiten we onze
dagactiviteit af. Er is toezicht tot 15.45 uur. De onkosten worden geraamd op € 6,00 en komen op de
volgende schoolrekening.
De klasdag vindt plaats in het Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61 te Oostmalle. Het
Vormingscentrum fungeert echter ook als vaccinatiecentrum. De twee bezoekersstromen worden
strikt gescheiden. Dit betekent dat onze leerlingen de achteringang dienen te gebruiken.
 We raden aan om met de fiets te komen. Via de Guido Gezellelaan - deze is voor fietsers nog
tweerichtingsverkeer - rijden de leerlingen langs het Vormingscentrum. Net erna draaien zij
rechtsaf. We vragen met aandrang dat alle leerlingen een fluovestje dragen.
 Met de bus: buslijn 410 (Antwerpen - Wijnegem - Malle - Beerse – Turnhout) van De Lijn stopt
in beide richtingen aan de tijdelijke extra bushalte vlak voor het centrum. De leerlingen
stappen daar uit. Een leraar houdt toezicht.
 Wie met de auto gebracht wordt, dient rekening te houden met het eenrichtingsverkeer. Volg
de pijlen ‘Gasten, bezoekers verblijfscentrum, parking 3’ via de Talondreef. Via het zandpad
kan je dan naar de achteringang.
Vanzelfsprekend worden ook op locatie de covid-veiligheidsmaatregelen opgevolgd.
Met vriendelijke groeten
De klassenleraren van het derde jaar

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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