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Beste ouders,
* De uiterste datum van indiening
om een school- of
Mededelingen
1
studietoelage te
bekomen, is tot en
Wist je datjes
1
met 1 juni 2016en
dit voor het
Vastenactie
2
schooljaar 20152016. De elektroVzw Kietelt
3 nische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2016 gelden als bewijs.
Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet
Sfeerbeelden
4 meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier. Online : www.studietoelagen.be
Wil je hulp bij de aanvraag spring dan eventjes binnen op
Wist je dat :
ons secretariaat. De formulieren zijn op onze school aanwezig. Ook ouders van kleuters kunnen een aanvraag doen, wat
* We dit jaar weer
prachtige prijzen heb- zeker ook de moeite waard is. De toelage voor het kleuteronderwijs bedraagt 93,21 euro voor het lager onderwijs is dit
ben voor onze kienavond. We danken dan tussen 104,86en 157,23 euro.
ook de vele sponsors
* Binnenkort gaat de technische dienst van de stad Bree
van harte. Onze kienstarten aan de uitbreiding van onze speelplaats. Dit zal wat
avond plaats heeft op hinder met zich meebrengen. Er zal ook een nieuwe plaats
vrijdag 26 februari
voor de fietsen komen namelijk net voor de huidige fietsen2016. Deuren gaan
stalling buiten de schoolmuur. Er zal een afbakening worden
open om 19.00u.
gemaakt daar waar de fietsen dienen geplaatst te worden. Er
* Dat er misschien wat
ongemakken ontstaan
door de werken aan de
uitbreiding van onze
speelplaats.

zullen door de stad Bree extra fietshouders worden geplaatst.
Dit wil zeggen dat de huidige overdekte speelplaats volledig
als speelruimte gebruikt kan worden en de kans op vernieling
van de fietsen veel minder wordt. Tijdens de paasvakantie
wordt het hekwerk verplaatst zodat we de uitbreiding van de
speelplaats na de paasvakantie kunnen gebruiken. In deze
vrijgekomen ruimte zal er ook een speeltuig geplaatst worden.

Beste ouders,
Al verschillende jaren doen we mee aan het project Broederlijk Delen of steunen we een project waar we vooral feedback van krijgen. Dit jaar steunen we het project van vzw Kietelt. We
willen dan ook graag dit project steunen omdat ieder kind voor ons belangrijk is. Op vrijdag
26 februari is er een koffiestop waar u een lekker tasje , tegen een vrijwillige bijdrage, kan bekomen. Die dag wordt het project ook aan de kinderen voorgesteld door de bezieler van wzw
Kietelt, Mark Breemans , papa van Boaz en Elias.
Vanaf 29 februari kunnen de kinderen een appel kopen tegen € 1,25 per week . De volgende
week is er een verkoop van wafels ook tegen € 1,25 per week . De derde week krijgen de kinderen een pannenkoek( let op dit vervangt niet het middagmaal. ) De laatste week voor de
paasvakantie hebben we op donderdag 24 maart een sobere maaltijd. De kleuters en leerlingen van het lager onderwijs eten dan in een aparte ruimte en blijven tijdens de middag op
school. De sobere maaltijd kost € 1,25. Voor deze en de andere acties moet ingeschreven worden. (zie beneden).
Op vrijdag 25 maart houden ‘s morgens weer een koffiestop en is er een kruisweg in
de kerk waar jullie allen van harte welkom zijn. (15.00u)
U kan uw kind per week geld meegeven of het volledige bedrag. De totale actie kost € 5
(appelenweek, wafelweek, pannenkoek en sobere maaltijd).
…………………………………………………………………………………………………………
Naam Leerling : ……………………………………………………………………………..
Klas: ………………..
Neemt deel aan de appelenweek

: € 1,25

O

Neemt deel aan de wafelenweek

: € 1,25

O

Neemt deel aan de pannenkoekendag

: € 1,25

O

Neemt deel aan de sobere maaltijd

: € 1,25

O

Neemt deel aan de totale actie ( dit zou fijn zijn !)

:€5

O

Handtekening:
Het bedrag kan je best meegeven in een enveloppe. ( kan niet op de schoolrekening )
Gelieve het strookje ( en eventueel geld )ten laatste vrijdag 25 februari 2016 aan de juf of meester te geven.

vzw Kietelt!
Wist u dat 1 op 9 kinderen in België in armoede opgroeit?
Dat zijn ± 140.000 Vlaamse kinderen die in een gezin leven waar weinig geld is. Voor
veel van deze kinderen is hun verjaardag geen feestje omdat daar geen geld voor is.
Vzw Kietelt maakt van die ene speciale dag een echt feest. Vzw Kietelt geeft geen
geld maar een mega coole verjaardagsdoos. Via de OCMW’s en voedselbanken wordt
deze verjaardagsdoos bezorgd aan de ouders van dit gezin 2 weken voor dat het kind
jarig is. De inhoud hiervan bestaat uit: Versiering om deze speciale dag wat meer kleur
te geven, traktaties voor de kindjes in de klas, alle benodigdheden voor een mega
cool feestje thuis en natuurlijk een mooi cadeau voor de jarige .
Vzw Kietelt werkt anoniem zodat kinderen niet weten dat wij hun verjaardag mogelijk
maken. Voor hun is het gewoon een bijzondere dag waar de ouders voor hebben gezorgd.

De verjaardagsdoos
Geeft ieder kind de mogelijkheid zijn verjaardag “echt” te kunnen vieren. Zorgt dat
ieder kind op die dag even in het middelpunt mag staan en kan glimlachen!
Uit ervaring merken we dat kinderen uit een kansarm gezin buiten dat ze opgroeien in
armoede ook het slachtoffer zijn van sociale uitsluiting. Ze kunnen niet trakteren op
school en melden
zichzelf ziek op hun
verjaardag. Ze kunnen geen feestje geven en worden daardoor ook niet uitgenodigd op feestjes
bij klasgenoten. Op
die manier is het
doel van de verjaardagsdoos veel ruimer dan enkel een
mooie dag te geven.
Het kind krijgt een
groter gevoel van
eigenwaarde en zal meer kansen krijgen om sociaal aanvaard te worden.

Carnaval in de Wissel

