Pulle, 1 december 2017
Beste ouders
Dit jaar doen we mee aan de actie Music for Life. We organiseren op school onze eigen
ten voordele van vzw Feestvarken. Tijdens deze week bieden we graag
hartverwarmende hapjes aan.

De leerlingen van het derde leerjaar maken maandagvoormiddag lekkere, warme soep die ze
’s middags verkopen aan € 1 per kom. Zowel kleuters, als leerlingen van de lagere school
kunnen die middag een kom soep kopen.
De leerlingen van het 4e en 5e leerjaar knutselen spaarpotjes. Hier kunnen de grootouders
die naar het grootouderfeest komen vrijblijvend een gift in stoppen.

De leerlingen van het zesde leerjaar bakken de lekkerste pannenkoeken. ’s Middags kunnen
alle kinderen van de school voor € 1 twee pannenkoeken kopen met siroop of suiker.

Tijdens de kerstontmoeting die georganiseerd wordt door de oudervereniging zullen de
spaarpotjes die de leerlingen van het 4e en 5e knutselden klaarstaan om een vrije gift te
ontvangen.

Juf Ellen staat ’s morgens op de speelplaats. De kinderen krijgen in ruil voor hun bijdrage een
stip op de hand zodat we weten wie er ’s middags soep of pannenkoeken zal eten.

Wij zijn nog op zoek naar lekkere (verse) eitjes voor onze pannenkoekenbak.
Als je graag onze pannenkoekenbak extra steunt, mag je op vrijdag 15 december deze
binnenbrengen op het secretariaat.
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De kinderen en leerkrachten hebben kunnen stemmen op hun favoriete plaat.
De winnaar is: “ Thunder – Imagine Dragons”
Deze plaat zullen we aanvragen in naam van de school en zal tijdens de Warmste Week op
Studio Brussel gedraaid worden.
Uit de andere liedjes die de kinderen kozen wordt er een top 15 gemaakt. Deze liedjes zullen
tijdens de warmste week elke speeltijd gespeeld worden.
Met warme groeten
Leerkrachten en directie

vzw OZCS Midden – Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle, Ondern.nr. 865 396 287

