
Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier” 
 
kleuterschool: Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 Deurne 
tel 03 320 81 70  -  fax 03 320 81 71 
 
lagere school: Thibautstraat 65 - 2100 Deurne 
tel 03 293 27 80  -  fax: 03/ 293 27 99 
 
hoedjesvanpapier@so.antwerpen.be 
www.hoedjesvanpapier.be 

 

 

1 

nieuwsbrief 11  -  15 juni 2015  
Beste ouders 

 

Nu zondag, tijdens het tuinfeest van onze school, zullen we als school extra inzetten 

op het inzamelen van financiële middelen voor twee specifieke humanitaire hulpprojecten: 

 

�  het noodlijdende NEPAL 

� ‘Diesterweg’s Hulpkas’, een vzw van het Stedelijk Onderwijs die 'behoeftige kinderen' 

financieel steunt 

 

Via een brief/mail die u op 5 mei ontvangen hebt, werden volgende acties alvast aangekondigd: 

 

Tijdens het school- en tuinfeest van 21/06/2015 wordt door het schoolteam een ‘Goede Doelenkraampje’ 

ingericht met: 

 

-  Verkoop van zelfgemaakte koekjes door de kleuters. 

-  Verkoop van knutselwerkjes van de leerlingen van de lagere school. 

-  Verkoop per opbod van ‘kunstwerken’: 

-  de ingekaderde schilderwerken van de kleuters t.v.v. de wijnverkoop  

-  de banners die door L3 gemaakt werden t.v.v. de ‘Chiquita Kids Run’  

 

� ‘per opbod’ betekent dat de geïnteresseerden vanaf de start van het tuinfeest kunnen 

bieden op één of meerdere werken (een post-it wordt op het kunstwerk gekleefd met vermelding 

van naam + geboden bedrag van de potentiële koper).  

�  De kunstwerken worden per stuk verkocht aan de hoogste bieder. 

� Om 17.00 wordt bekendgemaakt wie de kunstwerken effectief kan kopen aan de 

geboden prijs.  

 

-  In een ‘Goede Doelendoos’ kunnen de aanwezigen vrij doneren.  

 

-  10% bij van de opbrengst van de wafeltjesverkoop wordt bijgelegd. 

 

Na het schoolfeest zal een deel van de opbrengst aan Nepal en een deel aan Diesterweg’s Hulpkas worden 

geschonken.  

 

Verder zal het ook mogelijk zijn om individueel steunend lid te worden van Diesterweg’s Hulpkas.  

Voor slechts € 10,00 helpt u hulpbehoevende kinderen.  

 

Wij danken u alvast voor uw humanitaire hulp ☺☺☺☺! 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dirk De Backer 

Directeur 


