Nieuwjaarsbriefje december 2017
Wij wensen jullie …
Iets goeds, iets lekkers
Iets gek, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook, iets positiefs

Vanwege alle collega’s van uw basisschool

Een vraagje voor het goede doel
Onze kersthappening was weer een groot succes. Er waren als naar jaarlijkse gewoonte heel
wat ouders en grootouders met hun kroost komen proeven van al dat lekkers of ze kochten
misschien wel een warme zelfgemaakte muts. Iedereen van harte bedankt voor die gezellige
gesprekken en die gulle gift. In Kessel-Station (en ook daarbuiten) wonen veel mensen met
een groot en warm hart. Onze opbrengst gaat alvast voor een deel naar het asielcentrum.
Vandaar ook de vraag van een van onze ouders die in het asielcentrum werkt.
“Asielcentra doen veel met zo weinig mogelijk middelen. Soms is dat echter ook heel
frustrerend.
Momenteel hebben wij twee mensen die eigenlijk een rolstoel nodig hebben om zich
goed voort te kunnen bewegen. De ene rolstoel die we hebben in het centrum is
verschrikkelijk versleten en eigenlijk meer stuk dan bruikbaar. Een tweede stoel
hebben we zelfs niet.
Ik ben dus heel erg op zoek naar enkele rolstoelen. Aankopen duurt een hele tijd
(begroting en zo) dus zoek ik weldoeners.
Ik weet dat de school misschien niet de meest ideale weg is maar gezien ons
centrum het doel was van de kerstmarkt dacht ik, waarom probeer ik niet.
Misschien heeft er iemand nog een rolstoel staan die niet meer gebruikt wordt, die
zou bij ons heel erg welkom zijn.

Afzetten kan 24/24 bij de receptie van het asielcentrum Broechem of je kan contact
nemen met Ann Diels.
Mijn mailadres: ann_diels@yahoo.com of GSM 0473/85.24.86”

Belangrijke data
Maandag 8 januari 2018
Vrijdag 12 januari 2018
Dinsdag 16 januari 2018
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 31 januari 2018
Vrijdag 2 februari 2018
Dinsdag 6 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Maandag 12 februari
t/m
zondag 18 februari

begin tweede trimester
fluoactie
optreden Haar en Snaar voor de ganse school
(muzikaal gezelschap)
trefbal 2de graad sporthal Putting
zweminstuif 1ste en 2de graad zwembad Nijlen
LICHTMIS mama’s en papa’s bakken
pannenkoeken thuis
Megaspelenpaleis 2de leerjaar Vossenberg
Herentals
CARNAVAL
Krokusvakantie

