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Brugge, 11 december 2017

Betreft: actie welzijnszorg / de warmste week

Beste ouder,
In de adventstijd wil de school zich inzetten voor mensen die het moeilijker hebben in onze
samenleving. Wij willen een steentje bijdragen om hun noden te helpen lenigen. En op die
manier tonen we de kinderen dat we elkaar kunnen en moeten helpen.
Dit jaar willen we onze welzijnsactie koppelen aan de warmste week. De opbrengst van de
acties gaat naar het CKG Sint-Clara. Het CKG is een centrum voor kinderzorg en
gezinsondersteuning waarmee de school al jarenlang een goede samenwerking heeft.
In de klassen zijn onze kinderen druk bezig met de voorbereiding van hun acties. Al die acties
hebben hetzelfde doel: geld ophalen voor ons project. Hierna volgt een overzicht van de
verschillende acties:
-

Sportieve klassen offeren hun vrije zwembeurt op voor een sessie ‘zwemmen for life’
op vrijdag 15 december en andere klassen kiezen voor ‘lopen for life’.
Knuffelklassen gaan voor ‘knuffel for life’ van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19
december in de school en op 22 december buiten het schooldomein.
Muzikale klassen komen samen in een ‘zingen for life’.
Onze creatieve kleuters wagen zich aan ‘knutselen for life’. Zij verkopen tijdens het
oudercontact op 19 december hun zelfgemaakte warme theelichtjes.
De kleuters van de Heilig Hartschool verkopen op “koekeloeren” op vrijdag 15
december wafeltjes en koffie.

Voor de actie zwemmen, lopen en zingen for life krijgen de deelnemende kinderen een
sponsorbrief mee naar huis. Voor de andere acties rekenen we op de steun van ouders die hun
kind(eren) op school komen ophalen.
Wij hopen dat we samen het project van CKG financieel kunnen ondersteunen en bedanken de
kinderen nu al voor hun onbaatzuchtige inzet voor het goed doel.
Met vriendelijke groet,
Het schoolteam

“iedereen zorgt voor iedereen”

VZW Katholiek onderwijs Sint-Trudo

