Vooraankondiging Kerstwensboom 2018
Beste ouders/verzorgers,
Onze school zal samen met 8 andere scholen meewerken aan een speciale
kerstactie. Ladies’ Circle 41 De Leijgraaf, een serviceclub voor vrouwen,
neemt voor het negende jaar het initiatief voor deze actie. We hopen met deze
actie kinderen uit onze regio die het in velerlei opzichten moeilijk hebben, met
kerst wat extra aandacht te geven.
Hoe gaan we dit doen?
Direct na Sinterklaas wordt de school in kerstsfeer gebracht. Daarbij wordt een
kerstboom opgetuigd, met daarin verschillende kerstversieringen met een
kaartje eraan. Op dit “wenskaartje” staat de leeftijd aangegeven van een
jongen of meisje voor wie het extra bijzonder is om met kerst een cadeautje te
krijgen. Samen met uw kind kunt u een één meerdere kaartjes uit de boom
halen om vervolgens een geschikt cadeautje ter waarde van ongeveer €5,voor dit jongetje of meisje te kopen. Dit cadeautje neemt u vervolgens mee
naar school. Wij hopen natuurlijk dat de KerstWensBoom uiteindelijk helemaal
leeg zal zijn, zodat alle kinderen (die bekend zijn bij benaderde instanties) met
een cadeautje kunnen worden verrast.
Het mooie van deze actie is dat de kinderen van de deelnemende scholen, met
behulp van hun ouders, een grote groep kinderen uit hun nabije omgeving een
beetje meer kleur kunnen geven én dat zij zich op die manier bewust worden
van het feit dat het krijgen van een cadeautje niet voor ieder kind
vanzelfsprekend is.

Begin december krijgt u meer informatie over onze kerstactie. Mocht u hier nu
al vragen over hebben, dan kunt u terecht bij Barbara Erckens ( M: 0653291387)
Let op! Omdat alle cadeautjes nog vóór de kerstdagen moeten worden
bezorgd loopt deze actie van 6-14 December 2018. U kunt natuurlijk ook al uw
voorbereidingen treffen en een cadeautje kopen, zodat u het later alleen nog
aan een kaartje hoeft te bevestigen.
Natuurlijk is uw bijdrage vrijblijvend, maar wij hopen van harte dat u samen
met uw kind(eren) deze kerstactie wilt steunen.

