Beste ouders,
Wij doen met onze school ook mee met de warmste week van Studio Brussel!
Wij kozen als goed doel VZW Oranje.
Deze organisatie steunt kinderen met een beperking.
Onze warmste week gaat door in de week van 12 november 2018.
We organiseren verschillende acties om geld in te zamelen.
Warmathon voor de kinderen van het lager op maandag 12 november 2018
Die namiddag lopen we met z’n allen door de school. Alle kinderen krijgen een kaart en kunnen zich
laten sponseren door familie of kennissen. Op de kaart noteren ze de naam van hun sponsor en het
bedrag dat ze krijgen per rondje of het vaste bedrag. Dit bedrag kan de sponsor zelf kiezen.
Sponsorwandeling voor onze kleuters op maandag 12 november 2018
Onze kleuters doen een actieve wandeling met opdrachten en deze kaart kost € 2.50.Het bedrag mag
je contant betalen. Je stopt het geld in een gesloten omslag. Schrijf op de omslag ’sponsorwandeling’
en de naam van uw kind. U mag de envelop afgeven aan de juf of meester op maandag 12 november
2018.
Fruit kopen
Je kind koopt fruit voor een week aan € 5.
Elke dag eten we een ander soort fruit (appel, banaan, peer, druiven en mandarijnen).
Je mag dit contant betalen. Je stopt het geld in een gesloten omslag. Schrijf op de omslag ‘fruit’ en
de naam van uw kind. U mag de envelop afgeven aan de juf of meester ten laatste op woensdag 7
november 2018.
Klusje tegen betaling. Huur mij in, je geeft wat ik verdien.
Je kind voert klusjes uit bv. auto wassen, stofzuigen, afwassen, vaatwasser legen,….tegen betaling.
Het ontvangen bedrag doneer je aan ons goede doel. Dit doe je door de kaart in te vullen en samen
met het bedrag in een gesloten envelop, met naam van uw kind erop, af te geven aan de juf of
meester.
Wij hangen dan alle klusjeskaarten op een zichtbare plaats op de speelplaats en laten zo de
temperatuur op onze schoolthermometer stijgen.
Op vrijdag 15 november voorzien we een slotmoment en tellen we hoeveel we hebben opgehaald.
Het totale bedrag wordt op zondag 23 december geschonken aan VZW Oranje.
Alvast een warme oproep om onze warmste week te steunen.
Warme knuffels van alle leerkrachten, de directeur en de kinderen van SLOS.

