Walem, 30 november ’18
Geachte ouders,

Hebt u de tekening van uw kind al gezien?
Enkele weken geleden maakte uw kleine Picasso een kunstwerkje. En dat is nu tot uniek kerstkaartje omgetoverd,
mét de naam van het gekozen artiestje. De bedoeling? Samen geld inzamelen voor het doel van de school.
Met de opbrengst van de actie zal de school extra laptops aankopen voor de kinderen en investeren in een nieuwe
valbodem voor het kleuterspeeltuig.

3, 2, 1 … Start!
De verkoop gaat nu van start. De komende weken spant de hele school zich in om zoveel mogelijk kaartjes te
verkopen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten en de directie zetten hun beste beentje voor.
Uw hulp telt
En ook u kunt ons helpen. Hoe? Spreek uw familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren aan. Verspreid de
boodschap op Facebook en Twitter. Kortom: schreeuw het van de daken. Iedere leerling start met 8 sets van 8
kaartjes, maar u bestelt er gemakkelijk bij. Dus gooi alles in de strijd!
Prijs van een set van 8 kaartjes
€ 6,95 : zo weinig kost een set van 8 kaartjes met het ontwerp van uw kind. Zo helpt u uw zoon of dochter en
steunt u het doel van de school. Bovendien krijgt u ook nog eens handige kortingsbonnen van minstens € 25
(bijgevoegd in het setje).
Aangezien dit een initiatief is van de vriendenkring dient alles cash afgerekend te worden. Per setje van 8 kaartjes dat u
wenst te kopen geeft u € 6,95 cash mee met uw kind. Geef a.u.b. passend geld mee met uw kind, we hebben geen wisselgeld
voorhanden in de klas. Ook alle niet verkochte setjes geeft u terug mee aan uw kind. (Niet teruggegeven setjes zullen
aangerekend worden.)
We verwachten het gepaste bedrag en eventuele setjes kaarten ten laatste terug op maandag 17 december ’18.

Onze school kijkt al uit naar een fantastisch bedrag voor ons doel. Helpt u ons mee?

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,
Het Zonnebergenteam

Ondergetekende, ………………………………………………. ouder of voogd van
Uit :
koopt ………….. setjes van 8 kaarten aan € 6,95/per set en geeft volgend bedrag mee €………………
…………… setjes terug aan de leerkracht
Het Zonnebergenteam dankt u voor uw steun!
…………………………………………….
(handtekening)

