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                                                                              Merelbeke, 30 september 2019 

Beste ouders en kinderen,  

 

Op dinsdag 19 november gaan we richting het Vredeshuis in Gent. Van daaruit maken we een 

kinderrechtenwandeling waarbij de kinderen kennis maken met de verschillende kinderrechten. 

Hierbij zullen ze inzien dat niet voor iedereen deze rechten vanzelfsprekend zijn. Tien sites in de 

oude volkswijken rond het Gravensteen vormen evenveel aanknopingspunten om de kinderrechten 

uit de doeken te doen. Het verleden wordt hierbij onder de loep genomen, maar tevens wordt 

benadrukt dat vele kinderrechten die bij ons in het Noorden een verworvenheid lijken, in het Zuiden 

helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Dat “rechten” niet saai hoeven te zijn, bewijst de 

puzzelwandeling “Recht door de Stad”. 

Zoals reeds eerder meegedeeld zouden we de verplaatsing met de fiets willen maken. Daarom willen 

we beroep doen op bereidwillige (groot)ouders om ons te begeleiden.  

We volgen een zo rustig mogelijke route, grotendeels langs de Schelde en de Leie. Het betreft een 

afstand van ongeveer 9 kilometer.  

Aangezien we verwacht worden rond half 10, zouden we graag tijdig willen vertrekken (8u30). 

De terugrit is voorzien rond 11u30. Dit betekent dat we maar rond 12u20 terug op school zullen zijn. 

Alle kinderen blijven die middag dus best op school eten. 

Gelieve ervoor te zorgen dat de fiets van zoon- of dochterlief tegen die tijd in orde is. 

Wie wil/kan helpen begeleiden, gelieve onderstaande strookje in te vullen en aan de juf/meester te 

bezorgen.  

 

Dank bij voorbaat. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Juf Anne-Laure en meester Aurèle. 

 

Meer informatie over het Vredeshuis kun je vinden op https://stad.gent/vredeshuis  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ondergetekende, …..................................................................................................., 

mama/papa/opa/oma/……… van …....................................................................,   uit L5..... 

 

o kan begeleiden om 8u30, 

o kan begeleiden in het terugkeren om 11u30, 

o kan heen en terug begeleiden, 

o kan helaas niet begeleiden. 
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