Beste ouders en givers

Jullie vroegen er om en wij gunnen het jullie. In deze brief kunnen jullie dus meer lezen over onze
geplande leefweek.
Datum: zondag 12/02 (20u) – vrijdag 17/02 (18u)
Concept: de groep leeft, eet en werkt een week samen in en rond de lokalen.
Weekoverzicht: ’s morgens is er ontbijt voorzien en vertrekt iedereen op tijd naar school. Dit
waarschijnlijk per fiets of eventueel met de bus. Na school keert iedereen terug en krijgt iedereen tijd
en rust om te werken/studeren voor school. Wie geen werk heeft of klaar is, kan helpen met het
koken. Na het gezamenlijk eten is er nog tijd voor studeren voor zij die het nodig hebben, maar is er
ook een avondactiviteit voorzien voor de rest van de groep. Iedereen kruipt op tijd in zijn/haar bed
en het schema herneemt in de ochtend.
Kostprijs: €50
Inschrijven: mailen naar givers@pajotten.be voor vrijdag 10/12 (20u). Gelieve ook het lessenrooster
van de giver in kwestie mee te mailen en eventuele buitenschoolse activiteiten te vermelden (zie
onder).
Regels: een goede leefweek werkt niet zonder een paar duidelijke basisregels:
-

-

Er wordt gedurende de hele leefweek geen alcohol gedronken.
We verwachten iedereen terug aan de blokhut voor 17u(30) ten laatste, 13u op woensdag.
Dit is een uiterste, we vragen iedereen zo snel mogelijk terug naar de blokhut te komen
nadat school uit is.
Er wordt steeds rekening gehouden met de veiligheid: chauffages uit bij vertrek, niet
afdekken, deuren blijven los ’s nachts,…
Wij hebben van iedereen een lessenrooster/weekrooster nodig zodat we steeds weten waar
iedereen op welk moment is.
De leefweek is geen vrijgeleide om anders dan anders te doen op school. Er wordt dus
bijvoorbeeld niet gespijbeld.

Voornemens vanuit de leiding: een goede leefweek werkt ook niet deze zaken:
-

-

-

-

We voorzien een computer en een printer zodat er eventueel zaken uitgetypt en uitgeprint
kunnen worden. We vragen wel de meeste dingen indien mogelijk op de ‘ouderwetse’
manier te maken: met een pen.
Er is steeds iemand aanwezig van de leiding, zeker bij het vertrek ’s morgens en de aankomst
in de namiddag. Wij zijn ook steeds telefonisch bereikbaar en zullen onze nummers nogmaals
uitdelen aan het begin van de leefweek.
Er is sowieso warm water beschikbaar waarmee de basishygiëne gegarandeerd kan worden.
Een douche hebben we echter niet. Als jullie echt willen douchen, mogen jullie van ons een
omweg maken naar huis, of het huis van een medegiver (als die dichter woont en jullie daar
welkom zijn). We gaan wel sowieso woensdagnamiddag een klein uitstapje maken naar een
plek waar gedoucht kan worden.
Er is ontbijt, middageten (boterhammen om mee te nemen) en avondeten voorzien voor
jullie.

-

-

Wij geven jullie de vrijheid om eventueel naar buitenschoolse activiteiten (sporttrainingen,
muzieklessen,…) te gaan, maar willen dat wel op voorhand weten zodat wij ten allen tijde
weten waar jullie zijn.
Wij verplichten jullie niet tot het dragen van ons uniform op school.

Dat zal het zo wat zijn. Zondag zijn jullie vanaf 20u welkom om jullie te installeren en jullie spullen af
te zetten. Vrijdagavond zijn jullie meteen na de lessen vrij om jullie spullen te komen ophalen en naar
huis te vertrekken. In de planning staat 18u, maar dit is meer een richtuur en om onze week wat
concreet te maken.
Wij hopen jullie inschrijvingen in onze digitale postbus te mogen verwelkomen. Bij vragen of
opmerkingen zijn ook via diezelfde postbus te bereiken.
Stevige linker
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