Onze KLEIne groote oorlog
Projectweken herdenking WOI
9-20 oktober 2017

Beste collega
Beste oud-collega
In het kader van onze projectweken over de herdenking van de
eerste wereldoorlog, zijn wij op zoek naar helpende handen. Bij
deze projectweken zijn alle scholen van onze scholengemeenschap betrokken.
Deze projectweken vinden plaats van 9 tot 20 oktober 2017. Alle
scholen organiseren dan tijdens één van deze weken (in beurtrol)
tal van activiteiten die met de herdenking van de Groote Oorlog,
te maken hebben.
Daarenboven organiseren we, centraal, vanuit de scholengemeenschap een aantal overkoepelende activiteiten. Daarbij zouden wij graag rekenen op de hulp van een aantal vrijwilligers die
wat tijd wensen vrij te maken om onze kinderen te begeleiden.
U merkt het, wij pakken het groots aan. Voor onze scholen en
onze kinderen moeten dit top-dagen worden. Daarbij kunnen
wij niet zonder extra hulp, vandaar onze vraag.
We onderscheiden zes verschillende activiteiten, in twee categorieën :
Op locatie in SVK (Scheerders Van Kerckhove, Aerschotstraat
te Sint-Niklaas:
 Begeleiden van het maken van kleibeeldjes als onderdeel van een groots kunstproject;
 Begeleiden van een actieve fototentoonstelling;
 Begeleiden van een filmvoorstelling.
Op andere locaties in groot Sint-Niklaas:

Toezicht bij een reeks toneelvoorstellingen

Toezicht bij een bezoek aan een tentoonstelling

Acteren bij een dilemmaspel over WOI op verschillende locaties in de stad

Indien u interesse hebt
om bij één van deze activiteiten een handje toe te
steken, dan kan u op onze
website meer informatie
vinden.
Voor de activiteiten van
luik A : klik hier.
Voor de activiteiten van
luik B : klik hier.
Voor de volledige info
over het project en hoe
dit zich op de scholen zal
afspelen :
Klik hier voor een overzicht.
Klik hier voor een PowerPoint-voorstelling.

Enkele praktische inlichtingen:
1. Hoe kan u zich kandidaat stellen?
Door contact op te nemen met de scholengemeenschap :
 kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be
 0472 66 49 10
Wat zet u in de mail of meldt u telefonisch ?
 Uw contactgegevens
 Voor welke activiteit u kandidaat bent.
2. En daarna?
Van zodra we zicht krijgen op het totaal aantal kandidaten & deelnemers,
zullen wij vanuit de scholengemeenschap een voorstel van (uur)regeling
opstellen.
Wil je meer weten, ben je
nieuwsgierig, maar aarzel
je nog om toe te happen?
Geen erg!
Wij organiseren een ‘meet
and greet’ waarbij we alle
geïnteresseerden en helpers op een gezellig treffen
bijeen willen brengen.
Afspraak in de Don Boscoschool (Tulpenstraat 16 te
Sint-Niklaas) op 23 juni
om 10.30u. Uiteraard met
een hapje en een drankje.
Geef een seintje aan kleinegrooteoorlog@sgsnbao.
be !
Tot dan !

Dat voorstel wordt naar u doorgestuurd :
 U kan hierop aangeven wanneer u zich kan vrijmaken.
 Let op : voor de meeste activiteiten is er een verplichte briefing of infosessie voorzien. Daar verwachten we alle kandidaten zonder uitzondering.
 Zodra iedereen heeft aangegeven wanneer hij/zij kan begeleiden,
wordt dit door de scholengemeenschap nog eens bekeken.
 Bij eventuele ‘conflicten’ (te veel personen die zich voor een
bepaalde dag opgaven, bijv.) zoeken we dan samen met jullie nog oplossingen.
 Dit tot er een ingevuld schema is waarin iedereen zich kan
vinden.
3. Vragen of bedenkingen :



Zie boven.
kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be of johan.vercauteren@sgsnbao.be

In ieder geval :

hartelijk dank om dit te overwegen!

