[Typ hier]

DE WARMSTE WEEK 2021
Kessel-Lo, 9 december 2021

Beste ouder(s)/voogd en kinderen

De Warmste Week staat weer voor de deur!
Dit jaar is toch weer een speciaal jaar. Daarom gaan we het een beetje anders
aanpakken en kiezen we niet voor één actie, maar drie acties. Deze acties gaan
door op school van maandag 13/12 t.e.m. vrijdag 17/12 (vrije bijdrage is
welkom).
Je kan kiezen uit:
1. Er worden kaarsjes verkocht die de kinderen kunnen versieren. De
versierde kaarsjes worden deze 's ochtends aangestoken in de inkomhal.
Zo zal er de hele week licht en warmte zijn.
2. Een liedje aanvragen. Alle aangevraagde liedjes zullen tijdens de
middagspeeltijd te horen zijn op de speelplaats. Het aangevraagde liedje
stop je samen met je vrije bijdrage in een omslag en deze post je in de
brievenbus aan het bureau van meneer Geert.
3. Het gewicht raden van een volle pot snoep. Wie het gewicht kan raden
of er het dichtst bij is, wint de pot aan het einde van de week!
Dit jaar kiezen we niet zelf een goed doel, maar gaan onze centjes naar het
DWW-fonds. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat
speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema. Het
ingezamelde geld wordt gebruikt ten voordele van concrete projecten rond het
thema ‘Kunnen Zijn Wie Je Bent’ die in 2022 worden uitgevoerd.
We wensen jullie de komende weken alvast veel warmte en vrolijkheid toe.
Met warme groet,
Geert VANDERMEULEN
Directeur
directie.demozaiek@sgarchipel.be
0499 885531

Team De Mozaïek
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