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Beste ouders

Op donderdag 2 december 2021 gaan wij met de kinderen van het 6de leerjaar een dag naar
Studio Globo in Hasselt.
Voor de kinderen is dit vast en zeker een unieke gelegenheid om kennis te maken met het
project ‘Achter de Muur’. De kinderen stappen in het verhaal van ‘de vijf': Kasper, Estelle,
Loes, Naïm en Olivia. Ze komen uit Bloemendal met elk hun eigen verhaal, wensen, dromen en
kijk op de wereld. Wanneer ze horen dat het park in Bloemendal gaat sluiten, willen en
kunnen ze dat niet laten gebeuren. Maliko is de grote inspirator. Hij zet ‘de vijf’ aan tot
actie. De vijf kinderen noemen we de ‘onderzoekers’.
Samen met de kinderen …
▪ gaan we op zoek naar hoe zij (en wij) leven, handelen, denken, dromen …
▪ ontdekken wij heel wat verschillen: boeiend, uitdagend en verrijkend.
▪ ontdekken wij ook verschillen die we niet willen; ongelijke kansen die
leiden tot uitsluiting.

Wij hebben voor deze activiteit het openbaar vervoer gekozen en gaan naar Hasselt met de
trein.
De trein vertrekt om 08:46 in Genk station. We spreken stipt af om 8:30 aan het
stationsbuffet. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we op tijd de trein kunnen nemen.
De aankomst in Genk is voorzien om 15:51. Jullie kunnen je zoon of dochter komen afhalen
tot 16:00 aan het stationsbuffet.
•

Prijs: 9 euro

We hopen dat we op jullie stiptheid kunnen rekenen!

Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Juffrouw Sara & meester Bert
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