
_vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Blankenberge, 5 september 2016 
 

Betreft: Talentuur voor de leerlingen van het 6de leerjaar en het 1ste en 2de jaar secundair 
Bijlage: Folder talenturen 2016-2017 
 
Beste leerlingen 
 
Met deze brief willen wij je graag informeren over de talenturen, die voor het derde schooljaar op rij 
worden georganiseerd. Laat de brief ook thuis lezen door je ouders, want we hebben hen nodig (zie 
verder)! 
 
Tijdens veertien vrijdagnamiddagen in de loop van dit schooljaar zal je (opnieuw) hieraan kunnen deel-
nemen. Je kan kiezen uit een verruimd en nog breder aanbod aan doe-activiteiten. Dat zal a.s. vrijdag – 
9 september – tijdens het klasuur gebeuren. De vele keuzemogelijkheden bieden jou de kans om 
andere talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is de bedoeling dat jij de keuze voor de activiteiten 
maakt, niet je ouder(s)!  
 
De talenturen gaan gezamenlijk door voor alle leerlingen van het eerste en tweede jaar van de 
middenschool Sint-Jozef Sint-Pieter én alle kinderen van het zesde leerjaar van de basisscholen Sint-
Pieter, Sint-Jozef, De Schuit en ’t Zandschooltje. De meeste activiteiten gaan door in de gebouwen van 
het secundair onderwijs (Weststraat 86). Op veertien vrijdagnamiddagen, van 14.05 u. tot 16.00 u. De 
uren lopen parallel met onze lestijden.  
 
De data waarop de talenturen zullen plaatsvinden zijn: 
Talentuur 1.1: 16 sept ‘16  Talentuur 2.1: 17 feb ‘17 
Talentuur 1.2: 14 okt ‘16   Talentuur 2.2: 10 maart ‘17 
Talentuur 1.3: 21 okt ‘16   Talentuur 2.3: 28 april ‘17 
Talentuur 1.4: 18 nov ‘16  Talentuur 2.4: 5 mei ‘17 
Talentuur 1.5: 2 dec ‘16   Talentuur 2.5: 19 mei ‘17 
Talentuur 1.6: 20 jan ‘17   Talentuur 2.6: 2 juni ‘17 
Talentuur 1.7: 3 feb ‘17    Talentuur 2.7: 16 juni ‘17 
 
 
GEVRAAGD / GEZOCHT 
- Voor het talentuur kookatelier verwachten we dat de jongeren een fiets ter beschikking hebben. 
- Voor het talentuur fietsatelier zijn we nog op zoek naar afgedankte fietsen. Als u een afgedankte fiets 
wil schenken aan de school, kunt u dit laten weten via geert.vandenbroeck@sjsp.be 
- Voor het talentuur natuurlijk zoeken we bereidwillige ouders die de kinderen naar het natuurcentrum 
Groenwaecke voeren. Indien u dit wil en kan doen, gelieve dit dan te laten weten aan 
geert.vandenbroeck@sjsp.be. 
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