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Sponsorloop:
Op vrijdag 10 januari hebben alle kinderen
meegedaan met de sponsorloop. Iedereen heeft
rondjes gewandeld of hardgelopen door het bos
bij het speelveld aan de school. Er waren
kinderen bij die wel tien rondjes hebben gelopen.
Iedereen heeft een geweldige prestatie neergezet
en daar zijn we ook zeker trots op!
Een dikke …

De kledinginzamelingsactie komt er aan !!
U kunt de kleding die u niet meer gebruikt bij ons
inleveren. Wij verzamelen de kleding vanaf 1
februari!!! “De missie van Bag 2 school is om
geld in het laatje te brengen voor scholen en
kinderdagverblijven. We willen het hergebruiken
van kleding en schoenen promoten om op deze
manier mensen te kunnen helpen die deze
tweedehands kleding hard nodig hebben. Alleen
samen kunnen we aan een duurzame toekomst
werken”.

Kaart in Actie
Wij hebben in december ook meegedaan met
Kaart in Actie. Inmiddels zijn alle niet verkochte
kaarten retour gestuurd. In totaal zijn er meer
dan 400 setjes verkocht, een prima resultaat.
Wat dat de school oplevert is nog niet precies
bekend, maar zal in de volgende nieuwsbrief
bekend gemaakt worden.
Benefiet:
Op diezelfde middag hebben we met een
heleboel ouders en de kinderen het glas geheven
op het nieuwe jaar! De middag werd opgevrolijkt
door Tamara, de moeder van Sandro en
Valentino die een optreden deed met
verschillende liedjes. Er werden broodjes worst
verkocht en wafels, maar ook diverse dranken. De
sfeer was gezellig, kortom, het was voor
herhaling vatbaar.
De opbrengst van de benefiet en de sponsorloop
was erg hoog; er is tot nu toe € 1682,32
opgehaald.
.
Weet u het nog???? Bag 2 school

Noteer in uw agenda!!
Donderdag 30 en Vrijdag 31 januari
2020 is de school gesloten in
verband met de onderwijsstaking!!!
De kinderen zijn die dag dus vrij !!
AGENDA:
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 en
dinsdag 18 februari
vrijdag 21 februari
24 t/m 28 februari

Rapporten mee
Oudergesprekken
Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie

