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Aan de buurtbewoners van het PTI Eeklo
Informatie activiteiten PTI
Beste buurtbewoner(s)

Wij willen u ook dit jaar inlichten over onze activiteiten waar u eventueel
hinder van zou kunnen ondervinden.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn dit:


Kerstmarkt op vrijdag 9 december a.s. van 16.30 u tot 21.30 u
De cafetaria zal open zijn tot 22.30 u. Wij nodigen u als buurtbewoner graag uit op
onze kerstmarkt in de polyvalente zaal van de school. We schenken net als vorige
jaren de opbrengst aan diverse goede doelen.



Unieke tentoonstelling n.a.v. 70 jaar Luchtmacht van 12 december tot en met 23
december. Deze tentoonstelling is te bezoeken op de nocturne op 16 december
van 18.00 u tot 20.00 u en op zondag 18 december van 10.00 u tot 17.00 u.
Iedereen is welkom.
Op 22 december organiseert de luchtmacht voor leerlingen van de Oost- en WestVlaamse provinciale scholen een rekruteringsdag. Tegen 09.15 u zal de
Seaking/NH90 landen op onze terreinen; ook een pantservoertuig zal op onze
campus te zien zijn.

 Info-avonden voor kandidaat nieuwe leerlingen op donderdag 19 januari,
maandag 20 februari en dinsdag 21 maart 2017 telkens om 19.00 u.
Wij houden rekening met eventuele parkeerproblemen in de omgeving van de school.


Maandag 6 en dinsdag 7 maart 2017 is er oudercontact van 16.10 u tot
21.00 u. Parkeerproblemen mogelijk in de omgeving van de school.



Lenteloop op 31 maart 2017 (voormiddag)
De leerlingen van de eerste graad lopen “de lente in“ binnen de schoolterreinen. Er
kan daardoor lawaaihinder in de omgeving van de school zijn.



Open dag op zaterdag 22 april 2017 van 14.00 u tot 18.00 u (nieuwe uren).
In samenspraak met het college van burgemeester en schepenen zal bekeken
worden welke maatregelen er voorzien moeten worden wat verkeersveiligheid in de
nabije schoolomgeving betreft.



Proclamatie voor de eindjaren donderdag 29 juni 2017 om 19.00 u
Eventueel kunnen er parkeerproblemen in de omgeving van de school zijn.

We hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn en hopen u te mogen ontmoeten op
de kerstmarkt, de tentoonstelling 70 jaar luchtmacht of de open dag.
Met vriendelijke groeten

M.-T. Carrijn
Adj.directeur/wnd directeur PTI

D. Vandecasteele
Directeur PTI

