
 

                                
 
 
 
 
 
 

Beste ouders 

De voorbije jaren steunden we steeds een sociaal project rond de kerstfeesten.  
De kinderen brachten geen geschenkjes meer mee, maar gaven een bedrag aan 
een goed doel.  We steunden reeds heel wat projecten o.a.  Music for Life, 
Ninafri (waterputten in Afrika) en De Vrolijke Kring (vereniging waar armen 
het woord nemen).   

Vorig jaar gooiden we onze werking over een andere boeg.  Dit viel super mee 
en daarom maken we er ook dit jaar onze eigen “Warmste week” van en gaan 
we opnieuw de handen uit de mouwen steken in sociale centra en 
woonzorgcentra in de buurt. Onze leerlingen van de lagere afdeling zullen koken 
met én voor andersvaliden, sporten met deze mensen, liederen zingen in 
woonzorgcentra, sportieve activiteiten met bejaarden, ….  U kunt al deze 
activiteiten volgen op de website en de sociale media van de school.  

We kiezen bewust voor een andere aanpak om onze kinderen te laten inzien 
dat “mensen helpen” warmer en verrijkender kan zijn dan zomaar een bijdrage 
te schenken.  Op de achterzijde vindt u het overzicht van de data en de 
centra waar en wanneer we een handje zullen toe steken.  

We laten dit jaar ook geen kerstkaartjes drukken.  De centen die we normaal 
gezien spenderen aan deze kaartjes worden gebruikt om het busvervoer van 
onze leerlingen naar deze centra te bekostigen.  

 

Met warme groet 
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De warmste week 2017 
 

Klas 
 

Locatie  Datum 

L4  De Hoektoren 
Marlboroughlaan 3 
9700 Oudenaarde 

Maandag 
18/12/2017 
(voormiddag) 

L6  : helft klas Zorgresidentie Pura 
Arthur Odevaertstraat 5 9688 Schorisse 

Maandag 
18/12/2017 
(voormiddag) 

L2 :  
 
 

De Bolster  
Oscar Delghuststraat 64,  

9600 Ronse 

Maandag 
18/12/2017 
(namiddag) 

L6  : helft klas Zorgresidentie Pura 
Arthur Odevaertstraat 5 Schorisse 

Maandag 
18/12/2017 
(namiddag) 

L3  Poverello Ronse 
Engelsenlaan 9 9600 Ronse 

De sociale Kruidenier  Kaboes” 
Spinsterstraat 36  9600 Ronse 

OPGELET : L3 aanwezig om 08:20 a.u.b.  

Dinsdag  
19/12/2017 
(voormiddag) 

L1 Woonzorgcentrum “Samaritaan” 
Puttene 36 Etikhove 

Dinsdag 
19/12/2017 
(namiddag) 

L5  
 
 

Woonzorgcentrum “De Meerspoort”  
Meerspoort 30 9700 Oudenaarde 

Donderdag 
21/12/2017 
(voormiddag) 

 

 


