EXTRA NIEUWS

4e grote textielinzameling
29 en 30 april 2019 / 2 mei 2019
Beste ouders,
Binnen een aantal weken is het zo ver. Op maandag 29 april, dinsdag 30 april en
donderdag 2 mei organiseren we met onze school voor de vierde keer een heuse
inzamelingsactie van textiel.
Zo hopen we vele centjes te verzamelen voor de aankoop van educatief materiaal. Met
de opbrengst van vorige acties kochten we onder andere nieuw spelmateriaal aan voor de
leerlingen om tijdens de speeltijden mee te spelen. We vragen dan ook opnieuw jullie
hulp.

Op de achterzijde van deze extra nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle
materialen die we willen inzamelen. We hopen dat u ons met vele volle zakken kan blij
maken!
Spreek gerust familie, vrienden en buren aan om extra spullen bij elkaar te krijgen.
De school krijgt een bedrag per kilo ingezameld materiaal, dus hoe meer kilo’s, hoe meer
centjes. Gaan jullie samen met ons voor een massale vierde inzameling?
Wanneer mag u al deze spullen brengen?
maandag 29 april van 8 uur tot en met 16.30 uur
dinsdag 30 april van 8 uur tot en met 16.30 uur
donderdag 2 mei van 8 uur tot en met 16.30 uur
Waar worden de spullen verzameld?
In het lokaal naast de bruine poort. Spreek steeds even een juf aan.
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textiel
Wat mag?
kleding
jassen, T-shirts, broeken, kleedjes, ondergoed,
shorts, sjaals, mutsen, handschoenen, kousen, …

beddengoed
dekens, lakens, overtrekken, kussenslopen

gordijnen
huishoudtextiel
keukenhanddoeken, poetsdoeken, badhanddoeken,
badlakens, kamerjassen, washandjes, zakdoeken, …
stoffen
lederwaren
riemen, handtassen, portefeuilles, …
schoeisel
schoenen, sandalen, slippers, moonboots, sportschoenen, …

Wat mag NIET?
tapijten

Hoe lever je het aan?

Enkel in plastic zakken. Deze moeten toegeplakt zijn!
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