
…Een school met  een in het h rt van de stad… 
Gemeentelijke basisschool  François Laurentinstituut 

Onderstraat 10  9000 Gent 
tel : 09-225 26 58 (secretariaat),  09-225 26 57 (zorgklas) 

 

Secretariaat : frlaurent@stad.gent , zorgcoördinator : frlaurent.zorg@stad.gent, website :  francoislaurent.stad.gent 

ook op  

Beste ouders, 
 
Jullie kinderen hebben waarschijnlijk het grote nieuws al 
verklapt dat onze leerlingen van het 3e -4e -5e en 6e 
leerjaar aan het oefenen zijn voor een groot concert 
‘zingen voor vrede en verdraagszaamheid’in het 
conservatorium in Gent. 
 
Vorige week woensdag kwam onze stemcoach Sterre al 
eens langs om ons enkele liederen aan te leren. Tof hoor 
! We zingen de liedjes uit het hoofd en we beelden de 
tekst uit met gebaren. 
 
     
Op 26 oktober  is het zangdag en gaan de kinderen van het 3e -4e -5e -6e leerjaar een volle 
dag naar het vredeshuis om te repeteren. Daar worden ook nog andere workshops gegeven. 
Het wordt dus een lange shuffledag voor hen. Boterhammetjes mee brengen aub. Ouders 
zijn op het einde van de dag welkom voor het slotmoment. Meer info volgt nog. 
 
Op maandag 5 november komen onze zangcoach + muzikanten nog eens naar school terug 
om de laatste liedjes aan te leren en op te frissen.  
 
Op Vrijdag 9 november is het generale repetitie op school. 
 
En op Zaterdag namiddag 10 november gaat ons groot concert door in het conservatorium 
in Gent. 
 
We zingen samen met 200 kinderen  o.l.v een dirigent en een echt orkest. 
Het concert is gratis en iedereen is welkom! We hopen dan ook dat jullie massaal aanwezig 
zullen zijn.  
 
Meer info volgt zeker nog, maar hou alvast zaterdag 10 november in jullie agenda vrij ;-) 
 

 
Mama /papa van _________________________________uit klas ____________________  
 
bevestigt dat hun kind op zaterdag 10 november -  samen met klasgenootjes-  zal  
 
deelnemen aan “het concert voor de vrede “. 
 
Handtekening ouder :  
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