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30 oktober is juffrouw Sonja vertrokken naar Lesbos om daar als vrijwilliger te helpen bij Stichting
Bootvluchtelingen. Zij is daar actief bij de allereerste opvang. Duizenden vluchtelingen wagen in
overvolle, gevaarlijk gammele boten, de oversteek naar Europa. Deze vluchtelingen komen
uitgeput, hongerig, nat aan op de stranden van Lesbos. Samen met de andere vrijwilligers zorgt juf
Sonja voor de broodnodige noodhulp. In de eerste plaats aan zwangere vrouwen, vrouwen die
borstvoeding geven, kinderen, ouderen en zieken. En daarna ter plekke inspelen op wat zij nodig
hebben, o.a. droge kleding, water, eten en medische verzorging.
Om dit allemaal te kunnen, heeft juf Sonja geld nodig. We willen als team kinderen op school
meegeven dat we andere mensen op de wereld kunnen helpen en dat we dat kunnen doen door
allemaal samen geld op te halen.
Op vrijdag 11 december organiseren we op locatie Grasland, op de speelplaats, een ‘rommelmarkt’.
We willen het gezellig en sfeervol maken met muziek, hapjes en drinken. Tijdens de rommelmarkt
gaat ‘oud’ schoolmeubilair in de verkoop. Denk bijvoorbeeld aan oude kleuterstoelen, tafels, kastjes,
enz.
Ook willen we alle kinderen vragen om spelletjes, puzzels, poppen, barbies, auto’s, actionfiguren,
bouw- en contructiemateriaal, enz in te leveren op school. Deze verkopen we dan op die middag en
kunnen andere kinderen van school en uit de wijk kopen.
De kinderen van zowel locatie Waterrijk als locatie Grasland mogen vanaf maandag 30 november
spullen inleveren voor de ‘rommelmarkt’. Wij zorgen voor een duidelijke inleverplek in de hal op
beide locaties. Op vrijdag 11 december zullen alle spullen die ingeleverd zijn op locatie Waterrijk,
gebracht worden naar Grasland om zo de verkoop in te gaan.
De groep 6 van juf Sonja, meneer Ger en nu ook juf Ruth zal meehelpen met de voorbereiding.
We hopen op veel spullen en een hoge opbrengst!!

Team bassisschool ‘t Slingertouw
Wat: een goede doelen rommelmarkt
Wanneer: vrijdag 11 december
Waar: Speelplaats Slingertouw Grasland
Tijd: 14.45 uur tot 17.00 uur
Inleveren van spullen: vanaf maandag 30 november t/m donderdag 10
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Meer lezen? klik hier voor de brief van juf Sonja

