Aan de ouders van het 5de en 6de leerjaar
Beste ouders,
Op 28 mei 1944 werd Sint-Michiels getroffen door een bombardement van de geallieerden, de zgn. Operatie
Ramrod 934. Dit was een geallieerde luchtaanval op het kasteel Ter Linde. Dit kasteel stond ongeveer op de
plaats van de huidige fietserstunnel (Witte Molenstraat/Expressweg). De voorgevel was gericht naar de
Torhoutsesteenweg. In het kasteel bevond zich een radiopeilings- en decodeerstation van het Derde Rijk. Van
hieruit hield de bezetter het scheepsverkeer op de Noordzee, het Kanaal en zelfs de Atlantische Oceaan in de
gaten. De geallieerden probeerden daarom de zgn. Marinepeilstelle uit te schakelen voor D-day (de landing in
Normandië) begon om zo een te vroege ontdekking te vermijden.
Op 28 mei 1944 werden het kasteel en de omgeving uiteindelijk twee keer
gebombardeerd: één keer ’s middags en een tweede keer ’s avonds. Heel wat
bommen kwamen terecht op het dorp Sint-Michiels en op de wijk Vogelzang
(hoek Tillegembos en Torhoutsesteenweg). Zestig vernielde en honderd zwaar
beschadigde huizen, een vernielde kerk, tientallen gewonden en meer dan 30
gedode burgers waren het gevolg.
Dit jaar herdenken we de 75ste verjaardag van deze trieste episode uit de lokale
geschiedenis. Zo zal er o.a. een wandeling langs enkele locaties worden uitgestippeld. Op 25 mei 2019 wordt een
officiële viering georganiseerd aan het oorlogsmonument voor de lokale bibliotheek. Die viering wordt bijgewoond
door vertegenwoordigers van de betrokken landen, lokale politici, oud-strijders, geïnteresseerde bewoners, …
Wij willen de leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) van de
gemeentelijke basisschool én van basisschool Immaculata bij deze herdenking
betrekken. Zij zullen uitleg krijgen in de klas, deelnemen aan een geleide
fietstocht, een vredesduif boetseren, …
De leerlingen krijgen ook de kans om deel te nemen aan de officiële herdenking
op zaterdag 25 mei (voormiddag, net voor de middag). Zij zullen er hun
vredesduiven tentoonstellen, eventueel een tekst lezen én een dans uitvoeren
op de tonen van ‘Ode an die Freude’, het volkslied van de Europese Unie. Om
die dans in te oefenen, plannen we repetities met beide scholen samen: 4 april,
2 mei, 9 mei, 16 mei en 23 mei, telkens tussen 16.15 en 17.00 u. in de sportzaal van de gemeentelijke
basisschool. De kinderen van Immaculata worden telkens begeleid naar de gemeenteschool. Na de repetitie
kunnen de kinderen afgehaald worden in de gemeenteschool, zelfstandig naar huis gaan of met de rij terugkeren
naar Immaculata en Kakelbont. Wie interesse heeft, kan hiervoor inschrijven via de onderstaande strook.
Uiteraard zijn ook alle ouders welkom op de officiële herdenking.
Met dank en vriendelijke groet,
Michel Goeman, directeur
en de leraren van L5 en L6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje (indienen voor 1 februari 2019 aub)
Voornaam + naam: ________________________________________________ uit klas _______,
O Zal op 25 mei aanwezig zijn op de officiële herdenking van het bombardement op Sint-Michiels
O Zal aanwezig zijn op 25 mei én meedansen op de tonen van ‘Ode an die Freude’ én dus ook de repetities
bijwonen op 4 april, 2 mei, 9 mei, 16 mei en 23 mei, telkens om 16.15 u. in de gemeentelijke basisschool
O Zal op 25 mei niet aanwezig zijn

Handtekening ouder(s)

