Eppegem, 10 december 2018

Beste ouders en alle muziekliefhebbers,

Na het grote succes van vorige jaren, zingen wij ook dit schooljaar met veel plezier
“The Waterleest Bells” voor “Zemst for life” en “Rode Neuzendag”.
Voor een vrijwillige bijdrage zingt de hele school op vrijdag 21 december voor u zes liedjes.
We beginnen om 15.15u. Daarna kunt u tot 16.00u genieten van een lekker soepje.
Breng wel je eigen beker mee!
Omwille van de werkzaamheden in onze school en speelplaats zingen we dit jaar in de
sporthal. Nagenieten bij een kommetje soep kan op het grasveld voor de sporthal.
Mogen we u vragen om schoenen met platte zool te dragen in de sporthal?
We willen de speciale sportvloer niet beschadigen door schoenen op hoge hakken.
Is het mogelijk, voor de kinderen van de lagere school, om die dag een kerstmuts of
een ander “hoofddeksel” mee te brengen?
Dit geldt niet voor de kleuters, zij maken hun attributen in de klas.

Met kerstvriendelijke groet,

Alle kinderen & personeel van onze school

Zemst for life steunt dit jaar:

Transplantoux vzw brengt
getransplanteerden samen
om actief en sportief te zijn.
Zo zorgen ze goed voor
zichzelf, voor lichaam én
geest. En zo brengen ze ook
een eerbetoon aan hun
donor, aan wie zij hun
hernieuwde leven te danken
hebben.

VZW Missing You
is een initiatief voor jongeren
en jongvolwassenen die een
broer, zus, ouder, vriend...
verloren hebben door sterfte
en hier geregeld over willen
praten met lotgenoten.

Rode neuzen dag

VZW Windkracht Zemst wil
zinvolle en betaalbare
activiteiten organiseren voor
enkele Zemstse
jongvolwassenen met een
beperking. Ze organiseren
leuke en leerrijke activiteiten
en doen klusjes in de
gemeente.

Rode Neuzen Dag geeft dit
jaar al zijn aandacht aan
jongeren, leerkrachten en
het mentaal welzijn op
school.
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