LOCHRISTI

Lochristi, 2 december 2009.

Geachte directie,

De speelpleinwerking van Lochristi uitgebreid voorstellen hoeft waarschijnlijk niet meer.
De voorbije 2 jaar mochten wij immers reeds een bezoekje brengen aan jullie school voor
het werven van nieuwe monitoren. Een bijzonder succesvolle campagne, waarop de reacties
zeer positief waren.
Tijdens de zomervakantie zorgden wij er opnieuw voor dat iets meer dan 1000 (!) kinderen
zich een zestal weken konden uitleven op de speelpleinen van Lochristi en Beervelde.
De kinderen kunnen zich helemaal laten gaan in de mafste activiteiten, met het tofste en
nieuwste speelmateriaal, op een zeer uitgebreid en avontuurlijk speelterrein, zwemmen,
bouwen, fantasiespelen, tochten, doen waar ze zin in hebben!
Grote motor en noodzakelijke drijfveer achter dit hele gebeuren, blijven echter de
monitoren: een bende super-enthousiaste jongelingen die de activiteiten uitdenken,
begeleiden, animeren, meespelen, ... en eigenlijk ook dé zomer van hun leven meemaken.
Net als de voorgaande jaren trachten wij een heleboel 15- en 16-jarigen warm te maken om
alle kinderen een spetterende en vooral speelse vakantie te bezorgen. Wij doen dit vooral
via een info-avond, schoolbezoeken, een grootse mailing en informele contacten.
De ervaringen van vorige jaren leren ons dat schoolbezoeken niet meer uit dit rijtje weg te
denken zijn. Temeer daar meerdere monitoren leerling of oud-leerling zijn van uw school.
Concreet zouden wij daartoe graag in de loop van volgende week (maandag 19 tot vrijdag 23
november) met enkele monitoren even op bezoek willen komen. Het concept zou hetzelfde
zijn als vorige jaren: tijdens de middagpauze stellen wij op de speelplaats of een andere
strategisch punt een infostand op en lopen wij even rond om individueel enkele jongeren
aan te spreken.
Via dit schrijven willen wij u reeds onze plannen voorstellen, doch één van de komende
dagen nemen wij zeker nog telefonisch contact op met u, om eventuele afspraken te maken.
Alvast vriendelijke bedankt voor de medewerking,
Bart Straetman, medewerker jeugddienst Lochristi,
namens de ganse speelpleinmonitorenploeg en de kinderen.
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