
François Laurentinstituut start schooljaar in een
nieuw kleedje

Het Gentse François Laurentinstituut opent het nieuwe schooljaar in een nieuw
kleedje. Met de hulp van een groep vrijwilligers kreeg de school op verschillende
plaatsen een nieuwe frisse look én een heuse klimmuur.

Nieuw laagje verf, een klimmuur en een inkombalie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,

Om het nieuwe schooljaar heuglijk in te zetten, kregen verschillende plekken in het
François Laurentinstituut een nieuw laagje verf. Naast een pas geverfd klasje voor het
eerste leerjaar, springt vooral de vernieuwde speelplaats met nieuwe muurtekeningen in
het oog. Daarnaast kunnen de leerlingen vanaf 1 september 2017 genieten van een
buitenklimmuur. Ook de inkomhal werd volledig onder handen genomen en vernieuwd
met een inkombalie.

Sympathisanten trekken werkplunje aan

Opmerkelijk aan deze vernieuwingen is de inspanning van tal van vrijwilligers. Ouders,
sympathisanten en leerkrachten hebben zich tijdens de vakantieperiode belangeloos
ingezet om de school in een nieuw jasje te steken en de leerlingen te verrassen op 1
september.

Inhuldiging klimmuur op kindermaat

Op vrijdag 1 september 2017 van 10 uur tot 10.30 uur opent het François Laurentinstituut
officieel de klimmuur. Er worden lintjes geknipt en de leerlingen krijgen een receptie met
kindercocktails. Het François Laurentinstituut dendert zo alvast het nieuwe schooljaar in.

Meer info vindt u op de schoolwebsite en de Facebook-pagina.

Informatie
Els De Vilder, directeur François Laurentinstituut, tel. 09 225 26 58, e-mail
frlaurent.dir@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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