Vastenproject - SOSscholenvoorscholen
Beste ouders,
Zoals jullie uit voorgaande brieven konden vernemen heeft de school een
vastenactie opgezet ten voordele van SOSscholenvoorscholen – lagere scholen in
Wallonië die getroffen werden door de overstromingen vorige zomer.
De laatste dag voor de paasvakantie worden er in de school nog een aantal
activiteiten georganiseerd : boeteviering voor de lagere school – sobere maaltijd
en vastenvoettocht voor iedereen.
SOBERE MAALTIJD
In het kader van de vasten bieden wij de kinderen op 1 april een sobere maaltijd
aan (soep en boterhammetjes). Wij vragen dat uw kind blijft ineten maar u moet
dus zelf geen boterhammetjes meegeven. Een stukje fruit in de voormiddag kan
altijd. We vragen op deze dag geen koekjes of snoepjes mee te geven. Een
drinkbus met water tijdens de tocht mag natuurlijk wel.

VASTENVOETTOCHT

Op vrijdag 1 april nodigen wij ouders en
grootouders uit om de vastenvoettocht mee te
beleven. U kan dan mee op stap met de klasgroep
van uw kindje of kleinkind, een mooie afronding van
dit trimester.
Wij verwachten u vanaf 12.45u. op de
kleuterspeelplaats onder de luifel, Monnikenhofstraat 3.

Nog even praktisch:
* Uw kind kreeg na de krokusvakantie een sponsorkaart mee om centjes te
verzamelen om de basisschool in Chenée te voorzien van nieuwe leesboeken. U
kan deze sponsorkaart en het geld meebrengen tot en met woensdag 30 maart
2022 (volledig vrijblijvend). We tellen het binnengekomen bedrag dan op zodat
we het op vrijdag 1 april kunnen bekendmaken.
*zorg bij regenweer voor gepaste kledij en zeker stevige stapschoenen.
*5de en 6de leerjaar stappen 8 km, 3de en 4de leerjaar stappen 6 km, 1ste en 2de
leerjaar stappen 4km. Onze kleuters maken een wandeling van 2 km. Gelieve hier
rekening mee te houden indien u graag mee stapt met een bepaalde klas.
*Ouders en grootouders kunnen hun kinderen na de tocht mee huiswaarts nemen.
De andere kinderen verlaten de school op het gewone sluitingsuur.

SOS Scholen voor Scholen vzw
Als het noodlot toeslaat, komen zij
in beeld
Tijdens de zomer van 2021 werden er
verschillende dorpen getroffen door de
verschrikkelijke overstromingen in het zuiden van
ons land. Ook verschillende lagere scholen kwamen
onder water te staan en hadden te maken met
hoge materiële schade.
Onze kinderen van De Brenne willen sparen om
opnieuw leesboeken en kleuterboeken te kopen voor kinderen van de basisschool
te Chenée, een getroffen dorpje. Wij werken samen met de organistie: “SOS
scholen voor scholen”. Dit is een erkende vereniging . De vrijwilligers van deze
organisatie zijn allemaal onderwijzend personeel en weten zeer goed waar de
nood het hoogst is.
Indien u zelf eens een kijkje wilt nemen naar dit geweldig initiatief, kan u surfen
naar www.sosscholenvoorscholen.com
We bedanken iedereen die deze actie mee wil ondersteunen.
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