
 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouders en leerlingen, 

Vorig jaar hebben ouders van school het initiatief genomen, om heel kort voor de kerst, 

kerstpakketten te bezorgen bij gezinnen van onze school die wel iets extra’s kunnen gebruiken. Dat 

was zo’n mooi initiatief en werd zo goed ontvangen dat we ook dit jaar dit weer willen oppakken. 

We gaan dit nu vanuit de Ouderraad in samenwerking met de directie van school realiseren, maar 

zonder hulp lukt het natuurlijk niet! 

Wij willen deze gezinnen voor de feestdagen weer een leuk pakket overhandigen. In samenwerking 

met school weten we precies uit hoeveel kinderen het gezin bestaat en zo kunnen we ervoor zorgen 

dat er voor iedereen iets leuks/bruikbaars in het pakket zit. 

In de hal op school staat een boodschappen kar van de Albert Heijn (vestiging Laarderweg). 

Wij zijn dan ook op zoek naar feestelijke producten, verzorgingsproducten, speelgoed, 

levensmiddelen, cadeaus etc. Uiteraard mag een donatie in geld ook, daarvoor zullen wij mooie 

artikelen kopen. Of wellicht heeft u een bedrijf of kent u iemand met een bedrijf die wel 

cadeaubonnen wil doen, graag! Wij zullen ook de lokale ondernemers benaderen om ons doel te 

steunen.  

Iedere schooldag kunt u uw kind producten meegeven, zij kunnen het zelf in het karretje doen of aan 

de leerkracht overhandigen dan zorgen zij dat het in het karretje komt. 

Ook zullen enkele leerkrachten proberen de kar ’s morgens buiten te zetten zodat het ook zichtbaar 

is voor alle ouders. 

Willen jullie dit bericht zoveel mogelijk delen aan vrienden en bekenden, via app en/of social media? 

Zo krijgen we een groot bereik. 

 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ook dit jaar iedereen een mooie kerst heeft! 

Heeft u ideeën of vragen, mail dan naar ouderraad@stvitusschool.nl  

Namens alle ouderraad leden alvast bedankt. 

PS: Het is wel van belang dat het niet gebruikte/dichte artikelen zijn. 

Normaalgesproken zijn we niet zo van het printen maar om het bereik zo groot mogelijk te houden 

doen we het nu wel. Ook omdat in Parro veel gecommuniceerd wordt omtrent corona. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraad@stvitusschool.nl

