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Steunbetuigingen aan de vzw Vrienden van Freinet zijn altijd welkom op 523-0458140-84

KALENDER

28/4
1/5

Forum om 14.30u
Weggeefwinkel + café
Dag van de Arbeid (=geen school)

Ter info (voor team, RVB, werkgroepen):

22/4
25/4

Naaiatelier
Teamvergadering + Raad van Bestuur
+ WGO om 20u @ De Klaproos

WELKOM

Welkom aan onze 2 instappertjes Ravi en
Eva!
WEGGEEFWINKEL
Op vrijdag 28 april organiseren wij op de
Klaproos onze derde editie van de
weggeefwinkel.
Hebben jij, je familie, vrienden,...nog spullen
liggen waarmee je iemand anders plezier kan
mee doen? Breng ze dan gerust binnen op
school!
Alle spullen mogen in de ruimte naast de
toiletten worden geplaatst.
Graag spullen die nog proper en niet defect
zijn!!
Tijdens de weggeefwinkel is iedereen van
harte welkom om te komen snuisteren
tussen alle binnengebrachte schatten. je mag
zoveel spullen meenemen als je wil!
De winkel gaat door in de grote zaal van 't
school, en opent na het forum. Tijdens de
weggeefwinkel zal er ook café zijn...voor wie
van al dat winkelen dorst gekregen heeft! 😊
Warme oproep dus bij deze om gerief binnen
te brengen en mensen op de hoogte te
brengen van onze weggeefwinkel!!

Bloem mee voor onze school
Na de succesvolle acties van vorige jaren,
zetten we dit jaar terug de bloemetjes
buiten... 1000 stuks! Dat moet lukken! Dus
we hebben heel veel verkopers (zowel ouders
als kids) nodig.
Op vrijdagavond 12mei: zal je de bloemetjes
zien schitteren op de speelplaats. Iedereen
kan een bloemetje kopen, volledig vrijblijvend.
Die dag is het enkel de oudste leefgroep die
bloemen verkoopt. Start 15u15. Einde: 18u30
De grote inspanning valt op zaterdag 13 mei!
We verwachten alle kinderen van de 3de, 4de
en 5de Leefgroep om 12u30 op de klaproos. De
3de leefgroep stopt rond 15u30. De 4de en de
5de leefgroep stopt om 17u00.
De kinderen schrijven zich in via mail naar
ilse.goeminne@telenet.be of telefoon/SMS
naar 0478/887999, vóór woensdag 10 mei
want de groepjes worden op voorhand
ingedeeld.
De kinderen van leefgroep 1 en 2 doen niet
mee. Ze zijn te jong en lopen nog gevaar op
straat.
Wie heeft een bolderkar of boodschappentrolley of kruiwagen ter beschikking? Graag
laten weten aan Ilse.
Allez, tot bloemens!
Het bloemige team
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