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extra nieuwsbrief
ter herinnering: Koffiestop
Op dinsdag 30 april 2019 nodigen wij jullie graag uit om op onze school te
genieten van een tasje koffie op onze koffiestop!
Van 8 uur tot 9 uur, en van 15 uur tot 16 uur verwennen
wij jullie graag met een lekker kopje koffie, of een
tasje thee voor de niet-koffie-drinkers.
Uw vrije gift verzamelen wij graag voor ons goed doel.
Ten voordele van Broederlijk Delen organiseren
jaarlijks meer dan 500 scholen een koffiestop.
En dit jaar springen wij ook graag mee op de kar.
Broederlijk Delen wil de wereld veranderen. Naar een
wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, waarin
iedereen een stem heeft waar naar geluisterd wordt en
waar iedereen zich veilig voelt.
Samen zetten we deze stappen, maar dat kost geld.
Daarom nu al een dikke dank je wel voor jullie aanwezigheid en steun aan
onze koffiestop-actie.
We zien jullie graag bij een warme kop!
Tot dan!
Groep 9

Stickerverkoop t.v.v. het Rode Kruis
Ook de mensen van de Vriendenkring willen hun steentje bijdrage ten voordele
van het goede doel. Zij verkopen stickers ten voordele van het Rode Kruis.
1 sticker kost 5 euro en kan besteld worden door bijgevoegde strook en het
gepaste geld in een gesloten omslag en voorzien van de naam mee te geven naar
school. U krijgt de sticker dadelijk mee naar huis.

De Rode Kruissticker - dit jaar met
exclusieve Playmobilvrijwilligers in de
hoofdrol - koop je van donderdag 25/04
tot en met donderdag 9/05 via de school.
Help jij helpen?
Wist je trouwens dat je door een sticker
te kopen - die naar jaarlijkse gewoonte 5 euro kost - een wereld van verschil
maakt in jouw buurt?
De opbrengst gaat namelijk integraal naar de Rode Kruisafdelingen die hierdoor
onder andere ambulances of interventiekledij aankopen, opleidingen en
bijscholing voor hun vrijwilligers organiseren, ... Je helpt dus veel mensen uit je
buurt, jezelf inbegrepen. Het zijn ook de mensen van het Rode Kruis die
jaarlijks onze verkeersweek ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw solidariteit!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

____________________________________________________________
Ondergetekende , ouder van ………………………………………………… ( oudste gezin )
groep ….
wenst graag
…. sticker(s) van het Rode kruis
….. sticker(s) x € 5 =

€…

Gelieve gepast geld mee te geven in een gesloten omslag met naam kind en
bovenstaand strookje!
Na betaling krijgt u in de loop van volgende week uw stickers

