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Wist u dat:
- We morgen een flesseninzamelingsactie houden
- De opbrengst voor Oekraïne is
- Deze actie bedacht is door kinderen
- Veel kinderen ook zelf een actie hebben georganiseerd
- U zich nog op kunt geven voor de schoonmaakavond op 24 maart; m.derksen@pro8.nu

Basisschool De Boomgaard in
actie voor Oekraïne
Wij houden een flessenactie voor Oekraïne.

Vrijdag 11 maart
Vrijdag 11 maart komen de kinderen van groep 5 t/m 8 tussen
13:00 en 14:00 uur langs de deuren om flessen in te zamelen.
Flessen mogen ook op school worden ingeleverd.
De kinderen nemen geen lege kratten mee, deze kunnen wel op school
worden ingeleverd.
Liever geen Duitse statiegeldflessen.

Helpen jullie mee!!
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Vanuit een aantal kinderen kwam de vraag om een actie te organiseren voor Oekraïne. In samenwerking
met de oudervereniging organiseren wij een flessenactie.
Aanstaande vrijdag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 tussen 13.00 en 14.00 uur het dorp in om zoveel
mogelijk flessen te verzamelen.
Flessen kunnen ook worden ingeleverd op school.
De opbrengst van onze actie gaat naar Giro 555.
Groep 1 t/m 4 loopt niet mee door het dorp omdat wij u vrij willen laten om zelf te vertellen over deze
gebeurtenissen in de wereld. Sommige kinderen zijn nog te jong om detail te treden en wij willen u
vragen zelf de keuze te maken hierover.
Uiteraard zijn alle flessen welkom. De kinderen mogen vrijdag flessen meenemen naar school.

Op 21 april ’22 organiseren we weer een kledinginzameling van Bag2school voor de Boomgaard. Op
deze manier kunnen we extra geld inzamelen voor onze school.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil
de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor de Boomgaard.
Verdere informatie volgt nog, maar misschien wilt u alvast uw kleren die weggaan voor ons bewaren.

