Beste Feesteling,

Elk jaar organiseren wij voor alle 12-jarigen die niet-confessionele zedenleer volgen in Gent een spetterend feest.
Het Feest Vrijzinnige Jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar
volwassenheid. Het is ook de bekroning van het volgen van de lessen n.-c. zedenleer. Een onvergetelijke dag, waar
je nog lang en met veel plezier op zal terugkijken.
Elk jaar werken wij rond een thema. Kinderen en jongeren vanop de hele wereld hebben besloten dat zij ook helden
kunnen zijn en hun stem klinkt nu luider dan ooit. Wie is jouw grote held? Welke weg wil jij inslaan? Wat heb jij in
petto voor onze wereld? Laat je stem horen op het Feest Vrijzinnige Jeugd 2020!
Wat houdt zo’n Feest eigenlijk in? Wel, ’s ochtends is het workshoptijd! Je kunt leren graffiti spuiten, breakdancen
en nog veel meer. Wat er allemaal te beleven valt, dat hoor je later van ons. In elk geval is plezier verzekerd.
Daarna gaan we naar het UFO, de zaal waar je je net aangeleerde kunsten kan tonen aan ouders en familie.
Tenslotte wordt er afgesloten met een grote receptie waar jij, je ouders en je familie kunnen nagenieten van een
fijne dag.
Alle informatie voor je ouders vind je op de achterzijde van deze brief. Wil je graag deelnemen aan het Feest? Vul
dan de bijgevoegde strook in en geef die af aan je leerkracht zedenleer.

We hopen je te mogen verwelkomen op ons Feest, op zaterdag 9 mei 2020!

Feest Vrijzinnige Jeugd Gent
Onder de auspiciën van deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw en de Vrije Universiteit Brussel
Secretariaat: Kantienberg, 9 - 9000 Gent
Tel: 09/220.80.20.- e-mail: philipp@geuzenhuis.be

Oktober 2019
Geachte ouder(s),
Op zaterdag 9 mei 2020 vindt het 57ste Feest Vrijzinnige Jeugd voor 12-jarige leerlingen niet-confessionele zedenleer van de
gemeenschaps- en stadsscholen van Gent plaats. Het Feest is voor alle Feestelingen gratis.
Het feest praktisch:
De voorstelling zal doorgaan in het auditorium van de Universiteit Gent (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat, Gent (naast het Rectoraat).
• De feestelingen worden om 8u30 verwacht in het UFO
• Van 9u00 tot 11u30 nemen de feestelingen deel aan een workshop naar keuze. Meer info over de workshops volgt
later.
• Omstreeks 11u30 gaan de kinderen met begeleiders en leerkrachten naar het groot auditorium (Ufo) van de
UGent, waar de ouders, familie en vrienden eveneens verwacht worden om samen met de feestelingen de
voorstelling mee te maken. Daarna volgt om 13u30 een uitgebreide receptie met broodjes.
Eind februari ontvangt u de nieuwsbrief ‘Feestelijk’ met het volledige programma van het FVJ en met de mogelijkheid u in te
schrijven voor de uitgebreide receptie. Daarnaast zal uw feesteling een keuze kunnen maken uit de lijst met verschillende workshops.
Als uw kind wil deelnemen aan het Feest, vragen wij u om de bijgevoegde uitnodiging, zo spoedig mogelijk, ingevuld terug te
bezorgen aan de leerkracht n.-c. zedenleer.
Conform de wetgeving rond de GDPR dienen wij u ook te melden dat de gegevens op de invulstrook slechts één jaar zullen
bijgehouden worden na afgave. Dit om het goede verloop van het Feest te kunnen garanderen. Nadien worden deze gegevens
permanent verwijderd. Inzage of wijziging van de gegevens kan op elk moment aangevraagd worden door een mail te sturen naar
philipp@geuzenhuis.be of te bellen naar 09 220 80 20.
Voor meer informatie kan u terecht bij de n.-c. leerkracht zedenleer of op het secretariaat van het Feest Vrijzinnige Jeugd Gent bij
Philipp Kocks op 09 220 80 20 of op philipp@geuzenhuis.be. Bekijk ook regelmatig onze webpagina: www.geuzenhuis.be/feestvrijzinnige-jeugd voor meer gedetailleerde informatie.
We hopen hiermee uw nieuwsgierigheid te hebben opgewekt en uw kind te mogen ontmoeten als feesteling op 9 mei 2020!

Met vriendelijke groeten,
Els Hoogstoel
Voorzitter Feest Vrijzinnige Jeugd, afdeling Gent

