

Nieuwstraat 17, 9190 Stekene

Beste leerlingen, ouders en collega's
Er zijn, zoals jullie wellicht weten, heel wat gezinnen die het erg moeilijk
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Door het coronavirus hebben deze mensen het dikwijls zo zwaar dat ieder
klein extraatje te veel is.
De kinderen in deze gezinnen geloven even goed in de Sint en de kerstman
en dan is het heel hard om uit te leggen dat ze, ook al zijn ze flink en braaf
geweest, geen speelgoedje.
Dat doet ons erg veel pijn.
Daarom hebben samen met ‘Het huis van het Kind in Stekene’ een actie op
poten gezet en willen we aan ieder van jullie vragen of jullie niet eventueel
een speelgoedje of spelletje dat jullie niet meer gebruiken, kunnen missen.
Dat maakt echt het verschil voor deze kinderen.
Je brengt een lach waar een traan was.
Arm zijn is al verschrikkelijk genoeg om iedere dag mee om te gaan,
niets krijgen tijdens de mooiste periode van het jaar is voor een kind
onmenselijk.
Het is natuurlijk absoluut geen verplichting maar je zou er ons en alle kindjes
in ieder geval een enorm plezier mee doen.
Deze speelgoedjes neem je dan gewoon de 17e november mee. Die mogen
jullie dan, als je aankomt op school, binnenbrengen in de studiezaal. Kom
indien nodig een beetje vroeger.
Let wel op, we verzamelen geen rommel. Geen poppen waar een hoofd of
arm van ontbreekt, een auto met drie wielen, een onvolledige puzzel of
andere beschadigingen enz.
Als je iets moois kan vinden dat er nog redelijk nieuw uit ziet maar waar je
misschien al te oud voor bent geworden of waar je gewoon niet meer mee
speelt.
Neem het de 17e mee naar school en je hebt een hele mooie goede daad
gedaan.
Trouwens dezelfde actie die we vorig jaar gedaan hebben was zo succesvol
dat we bijna een heel jaar lang kinderen blij hebben kunnen maken.
Alvast heel erg bedankt.
Met de beste groeten,
Joël Vranken, leerkracht M.O.
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