Stad BruggeStedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Beste ouder(s)en kinderen,
De feestdagen staan voor de deur en zullen er dit jaar een beetje anders uitzien.
Het is daarom net misschien nog belangrijker om ons warme hart te tonen als school voor
diegene die het meest nodig hebben. Dit jaar organiseren we maar liefst 2 acties, want
iedereen kan nu wel wat extra warmte gebruiken.
Tijdens de warmste week maken onze leerlingen een vlam met een warme boodschap voor de buurt.
Je kan deze kerstwensen rond onze school bewonderen en lezen.
Ook organiseren we op vrijdag 18 december 2020 opnieuw‘ Het warmste rondje’ ten voordele van
de Vzw Wieder; een Brugse vereniging waar armen het woord nemen. Want ontsnappen uit armoede
kan je niet alleen.
We lopen een rondje van +/-800m in en door de school, in een gezellige kerstsfeer met bijhorende
muziekjes en versiering. Iedereen bepaalt zijn hoeveelheid rondjes.
Ouders zijn natuurlijk jammer genoeg NIET welkom. Kinderen die niet meelopen, kunnen
supporteren op de speelplaats. We lopen tijdens de schooluren.
Na afloop van elke sportieve prestatie krijgt iedereen een tas warme tomatensoep en een lekkere
boterham.
Inschrijven kan al voor 5 euro per persoon (komt op de rekening).
Dit jaar kun je ook een plaatje aanvragen voor de symbolische prijs van 1 euro. (komt ook op de
rekening) Plaatjes dienen vooraf aangevraagd te worden, TEN LAATSTE tegen 15 december, via
onderstaand strookje.
Zo kun je lopen op jouw favoriete deuntje!
De inkomsten gaan integraal naar VZW Wieder.

Het warmste rondje loop je bij ons op school!
Laat ons samen tonen hoe ‘veel kleintjes’ een groot gebaar kunnen maken.
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Ik ______________________________________ouder van_____________________________uit
_________________ (klas) schrijf mijn kind______________________ in voor ‘het warmste rondje’.

Ik _________________________________leerling uit __________________(klas) wil graag dit
plaatje aanvragen _____________________________________________________________ .

Handtekening ouder

Met vriendelijke groeten

Stephanie Meire
Directeur,
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