Hoi Allemaal,
Sinds we helaas niet meer naar school kunnen vanwege de lockdown is er op ons schoolplein
al heel veel gebeurd. Er zijn twee gebouwen weggehaald, tegels zijn recht gelegd, er zijn al
buizen geplaatst.
De plannen voor het nieuwe schoolplein zijn dus al een beetje in uitvoering. Een heel groot deel
kunnen we ook al betalen omdat we dat al bij elkaar hebben gespaard. We komen alleen voor
de laatste fase een beetje tekort...

We hebben dus hulp nodig!!!!!
De kinderen van de leerlingenraad hebben een goed en gezond idee bedacht om de school te
helpen!

De beweeg-3-daagse!
Wat is de bedoeling.
We starten woensdag 3 februari om 11.00 uur met de officiële start door de leerlingenraad op
het schoolplein. De beweeg-3-daagse duurt tot woensdag 10 februari.
In deze week ga je tenminste drie dagen een stukje lopen, fietsen, steppen, trampoline
springen, touwtjespringen of skeeleren. Gezond en nog leuk ook! De afstand, hoe lang of
wanneer je dat doet mag jezelf weten. Van deze activiteit maak je een foto voor je juf en
meester en laat je je sponsoren door familie en/of vrienden.

Hoe regel je een sponsor?
Je vraagt aan je vader, moeder, opa, oma, buurman, buurvrouw, of iemand van je familie of
kenniskring, of ze jou willen sponsoren.
Het bedrag mag iedereen zelf bepalen. Dit bedrag kan dan overgemaakt worden op het
rekeningnummer van school:
Ontvanger: Louise de Colignyschool
Rekeningnummer: NL 36 RABO 0349 3747 83
Mededeling: Beweeg-3-daagse (groep leerling)
I.v.m. de geldende maatregelen willen we liever niet dat de kinderen contant geld vragen.
Mocht er toch contant geld opgehaald worden dan kan dit op donderdag 11 februari tussen
14.30 en 15.00 uur ingeleverd worden op school bij juf Saskia.
Vrijdag 12 februari maken we het eindbedrag bekend.

Doen jullie mee???
Voor de groep die met elkaar het hoogste bedrag verzamelt, hebben we nog een leuke prijs!

Met vriendelijke groet,
Namens de leerlingenraad en team Louise de Colignyschool

