
 

 

 
18 november 2019 

 
Betreft: Rode Neuzendag op Campus Redingenhof  
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 

Onze leerlingenraad is alvast geïnspireerd geraakt en ze schreven zich in als rode neuzen school. Ze 
dachten  na over projecten om de weerbaarheid van de leerlingen op onze school te versterken.  

 De eerste graad organiseert op vrijdag 22 november 2019 een activiteitenmiddag, waar iedere 
leerling mag deelnemen aan een activiteit naar keuze. Ze kunnen kiezen tussen voetbal, hockey, 
basketbal, dans, gym, zang en gezelschapsspelen.  Op die manier kunnen ze namiddag er terug volle 
moed tegenaan en zich volledig focussen op de lessen.  

Tijdens deze activiteitenmiddag worden er ook rode neuzen snoepjes verkocht ten voordele van Rode 
Neuzendag.  

De leerlingenraad van de bovenbouw organiseert op vrijdag 22 november een quiz voor ouders, 
personeel en leerlingen t.v.v. de rode neuzen dag.  

Op woensdag 20 november komt de Rode neuzen dag scholentour op bezoek in onze school. 

Wegens praktische omstandigheden en voorbereiding van examens hebben we een aantal klassen 

moeten selecteren die een presentatie mogen volgen in de aula door het Rode Neuzenteam. De 

eerste 30-40 min. van de sessie zal gaan over het mobiliseren en weerbaarder maken van jongeren 

aan de hand van verhalen, getuigenissen en een actiemoment. De laatste 10 - 15 min. gaan over het 

inspireren van de scholen om projecten op te starten en geld in te zamelen voor de school.   

 

Wij steunen het Rode Neuzen project graag, omdat wij het welbevinden en de weerbaarheid van onze 
leerlingen hoog in het vaandel dragen. Om de weerbaarheid van onze leerlingen te versterken willen 
wij nog meer inzetten op de weerbaarheidstraining ‘Rots en water’. Dit programma heeft als doel om 
de communicatieve vaardigheden en het welzijn bij de jongeren te vergroten. Hierdoor proberen we 
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag te voorkomen en/of te 
verminderen.   

Alvast bedankt voor jullie steun.  

Met vriendelijke groet 
 
E. Adriaens       Dorien Tilkens 
Pedagogisch directeur      Leerlingenbegeleidster eerste graad  


