Buggenhout , 8 februari 2019

YOU.LEGEND KICKSTART

Beste leerling(e) van de zesdes
Beste ouder(s)

Op dinsdag 19 februari gaan we met alle zesdes naar het event YOU.LEGEND in
het pop-uptheater te Puurs. Deze activiteit kadert in de studiekeuzebegeleiding.
Laatstejaars leerlingen staan immers voor een nieuwe en onbekende fase in hun
leven. Verder studeren of werken? Welke studie? Welke job? Vraagstukken die ze
zelf moeten oplossen. YOU.LEGEND is er rotsvast van overtuigd dat een
ondernemende houding de sleutel is om die vraagstukken op te lossen. Daarom
organiseren zij dit jaar “YOU.LEGEND KICKSTART”, een onconventioneel event met
één missie: leerlingen inspireren om ondernemend te zijn, uit hun kot te komen, te
proeven, hun talenten te ontdekken. Het gaat om een entertainende, educatieve en
intense voorstelling die geen enkele leerling onberoerd zal laten. Bevlogen sprekers,
ondernemende verhalen en straffe muziek zullen zorgen voor een totaalbeleving die
ze een spreekwoordelijke “KICK” onder hun gat geeft en hen naar huis stuurt met
een berg inspiratie, klaar om te “START”-en.

Het project YOU.LEGEND focust daarom op de persoonlijke meerwaarde die je door
een ondernemende houding kan bekomen. Ondernemend zijn is een manier van
denken en doen, nadenken over je persoonlijke ambities en stappen ondernemen, uit
je kamer komen en initiatief nemen. Bij elke stap vooruit leer je je zelf beter kennen
en bouw je zelfvertrouwen op. YOU.LEGEND wil jongeren inspireren om te durven
springen in het onbekende, YOU.LEGEND wil hen een portie lef meegeven. Door
dingen te ondernemen krijgen ze sneller een duidelijk beeld van hun talenten en
ontdekken ze waar ze later het verschil willen maken. Het is een project in
samenwerking met Studio 100 en Vlajo ondernemers.

We vertrekken met de bus om 12.45u STIPT aan de Pit en zullen rond 16.30u terug
thuis zijn.
De voorstelling zelf is gratis , de onkosten voor het vervoer bedragen 6 euro en
zullen verrekend worden via de schoolrekening.

N. De Bie

K.D’heer en A. Mortier

directeur

coördinatoren 3e graad

