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Beste ouder(s),
De kerstperiode is een periode van gezelligheid en solidariteit.
Daarom werken de kinderen tijdens deze adventsweken naar traditie rond de figuur van Robby.
Het verhaal van Robby biedt veel kansen om het thema welzijnszorg en kansarmoede bij de
leerlingen bespreekbaar te maken.
Dit jaar willen we het project extra kracht bijzetten door de organisatie van onze eigen ‘warmste
week’. Een week vol solidariteit, met als hoogtepunt ‘De warmste dag’ (21/12). Een dag vol warmte
en activiteiten voor alle leerlingen.
Met drie bewust gekozen acties willen we het niet alleen bij woorden houden.
1

De warmste markt:
Naar aanleiding van de warmste week van Studio Brussel namen een aantal leerlingen een
tijdje terug het initiatief om zich in te zetten voor een zelf gekozen actie.
De verkoopstandjes zullen tijdens de oudercontacten van het lager (woensdagnamiddag 19
december van 12u – 19u) worden opgesteld op school.
Kom gerust het marktje bezoeken en één van de gekozen doelen van de leerlingen steunen.

2

Inzamelactie dikke jassen en truien:
In de week van 17 tot 21 december zamelen we warme truien en jassen in.
Mocht u thuis nog een trui of jas vinden die te klein geworden is, maar er nog steeds goed uit
ziet, kunt u deze gerust meegeven met uw kind naar school.
De ingezamelde truien en jassen worden tijdens de warmste dag geschonken aan het Sociaal
Huis.

3

Soepactie:
Omdat soep warmte en kracht biedt, willen enkele klassen ook hun schouders onder een
soepactie zetten. Doel: soep maken met ingezamelde groenten.
Concreet: Vanaf woensdag 12 december kunnen alle kinderen soepgroenten meebrengen
naar school. Met de ingezamelde groenten wordt er in de week van 17 tot 21 december door
een aantal klassen soep gemaakt.
Deze wordt dan verkocht ten voordele van de voedselbank van het Sociaal Huis te Avelgem.
De soep kan enkel op voorhand besteld worden.
Elke leerling kan maximum 2x een halve liter soep bestellen.
Een invulformulier volgt binnenkort.

Voel je vrij één of meerdere van deze acties te steunen.
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep SOEM en Pastoraal

