maandag 11 februari 2019

Klimaatwandeling donderdag 14 februari

Beste leerlingen,
Beste ouders,
De roep van de jeugd voor meer aandacht voor het klimaat kan jullie niet ontgaan
zijn. Met futura willen we ons achter deze zaak scharen. Duurzaamheid en een
leefbare toekomst zijn ook voor futura belangrijke waarden.
Meer nog: onze leerplannen schrijven bijzondere aandacht voor het milieu voor en
in ons net, het GO!, wordt sterk ingezet op burgerschapsontwikkeling.
Deze week besteden we bijgevolg bijzondere aandacht aan het klimaat en aan het
laten horen van onze stem. De toekomst is immers voor onze jeugd!
Op dinsdag (dikketruiendag) werken we in alle klassen rond het nieuwste album
van meester Wim.
Meester Wim van het vierde leerjaar Futura Hellestraat is in zijn vrije tijd muzikant
en liedjesschrijven en maakte een nieuw album: Milieudju Stop.
In dit album probeert hij iedereen te overtuigen eens na te denken over het milieu
en hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen (zie ook HLN.be /
regionaal nieuws / 8 februari ’19)
Op donderdag brengen we alle leerlingen van de lagere school samen met onze
collega’s van Futura Geluwe en Futura secundair Wervik een bezoek aan de
burgemeester.
Rond 9u30 vertrekken we te voet naar het station. Rond 10u verzamelen we aan
het station om vervolgens met toeters en bellen tot aan het stadhuis te wandelen.
Daar zal de burgemeester ons te woord staan.
Volgende week donderdag zullen wij met zoveel mogelijk leerlingen van futura
Hellestraat / Speldenstraat / Geluwe op straat komen en stappen we naar het
stadhuis. Daar zal de burgemeester ons te woord staan.
Om de lessen Nederlands een plaats te geven in de gebeuren voorzien onze
leerlingen het gebeuren van toepasselijke spreuken.
Vriendelijke groeten,
Frederick, directeur Futura basisonderwijs Wervik
Björn, directeur Futura secundair onderwijs Wervik
Stefanie, directeur Futura Geluwe
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