Openbare Daltonschool

Beste ouders/verzorgers,
In de week na de herfstvakantie verzamelen we ieder jaar lege statiegeldflessen, waarvan de
opbrengst is bestemd voor een goed doel. Ook dit jaar houden we van 29 oktober tot en met
2 november a.s. de actie om geld in te zamelen. Dus laat uw kinderen in de herfstvakantie
zoveel mogelijk flessen verzamelen langs de deuren en lever uw eigen flessen in. Iedere
ochtend in de actieweek kunnen de flessen worden ingeleverd in de klas. Daar worden de
verzamelde flessen geteld en het aantal houden we bij op een lijst in de klas. Zo ontstaat
een sportieve strijd tussen de groepen wie de meeste flessen inzamelt. Mocht u geen lege
flessen hebben of niet willen inzamelen, kunt u ook een financiële bijdrage in een envelop
inleveren bij de leerkracht.
Het goede doel, dat mede door de kinderen is gekozen, is B’l’eide.
Dit damesduo (Karin en Anita) treedt op met clownswerk en straattheater
bij diverse goede doelen. Zo gaan ze naar het Kinderbeestfeest in Artis,
waar ze clownen voor 5.000 ernstig zieke kinderen.
Op dit moment werkt het duo aan het maken van een voorstelling voor
meervoudig gehandicapte mensen, die op diverse plekken in Nederland
gegeven zal worden. Deze voorstelling geven de dames later
in het schooljaar ook op Liereland!
Op vrijdag 19 oktober komt B’l’eide een presentatie geven op school over
hun organisatie en het werk dat ze doen om de kinderen te motiveren.
We hopen dus na de vakantie op een grote hoeveelheid flessen!
Met vriendelijke groet,
Commissie goede doelen
Ik geef mijn kind/kinderen toestemming om lege flessen in te zamelen langs de deuren.

Naam kind: ....................................................

Groep:

....................................................

Handtekening ouder/voogd: .........................

(Deze brief is voor de leerling zelf om aan te tonen dat hij/zij toestemming heeft van de
ouder. Tip: geef de brief in zijn geheel mee, zodat de mensen goed kunnen lezen waarvoor
de kinderen flessen komen ophalen).
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