Westmalle, 11 oktober 2022
Aan de ouders van onze leerlingen in de zesde jaren
Geachte ouders
Op vrijdag 3 februari 2023 vieren de zesdejaars hun laatste 100 dagen op de school. Graag willen wij u langs
deze weg informeren over deze “hoogdag” in hun carrière op SJB.
De leukste maar ook langste dag begint vroeg om 7.30 uur met een gezellig ontbijt op school. Vanaf
8.00 uur verwelkomen we de andere leerlingen van de school met live-muziek. In de voormiddag (van
8.45 tot 12.00 uur) voeren de verschillende klassen van het 6e jaar hun acts op voor de leerlingen van het
vijfde jaar. Wij beseffen dat veel ouders graag zouden komen kijken, maar de grote toeloop en de
beperkingen van de speellocaties maken dit echt onmogelijk. Hetzelfde probleem manifesteert zich op
donderdagavond. Ook dan is het organisatorisch en om veiligheidsredenen niet mogelijk u te verwelkomen.
Gelukkig is er de digitale weergave achteraf.
Na de middag gaan de leerlingen samen naar de parochiezaal waar ze vergast worden op een feestelijk
diner. Die namiddag reiken we op een ludieke manier ook een aantal awards uit. Rond 16.00 uur ruimen
we op zodat iedereen zich in alle rust kan opladen voor de 100-dagenfuif diezelfde avond.
Heel wat personeelsleden doen hun uiterste best om deze dag te doen slagen. U begrijpt dat we na zo’n
lange dag wensen af te ronden om 3.00 uur ’s nachts. Nadien zal de school geen enkele
verantwoordelijkheid meer nemen. We hopen trouwens dat het een feestdag en feestavond voor iedereen
wordt. Alcoholmisbruik is sowieso een domper op de feestvreugde.
We vragen aan de leerlingen € 45,00 voor de hele dag. Voor dit bedrag bieden wij de sweater aan alsook
het feestelijk diner. Daarnaast omvat deze prijs een tegemoetkoming in de kost van de huur van de
parochiezaal en een bijdrage in de technische omkadering. Dit bedrag zal verrekend worden via de
schoolrekening van het eerste trimester. Mocht achteraf blijken dat de kosten minder hoog oplopen, dan
zal het verschil vanzelfsprekend in mindering gebracht worden op een van de volgende schoolrekeningen
van dit schooljaar.
Samen met u hopen we dat het een onvergetelijke dag mag worden voor onze leerlingen. Hun tijd op SJB
zit er bijna op. Ze slaan hun vleugels uit. Deze overgangsrite vieren we graag in goede verstandhouding
samen met hen.
Met vriendelijke groeten
directie en klassenleraren van de zesde jaren
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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