Datum: 5 november 2018
Betreft: Warmste Week van Studio Brussel

Beste ouders, grootouders, sympathisanten,
Naar jaarlijkse traditie steekt ons schoolteam de handen uit de mouwen voor het goede doel via de Warmste
Week van Studio Brussel. Dit jaar kozen we voor het maken van (hartverwarmende) lijnzaadkussentjes. Dit is
een aangenamere, zachtere versie van de alom bekende kersenpitkussens. Een heel fijn cadeautje om tijdens
de feestdagen te geven of te krijgen. Elk kussentje is uniek!
De opbrengst gaat dit jaar naar VZW Het Open Poortje. Het Open Poortje voorziet een warm opvangnet
voor kinderen waarbij het nodig is om hen (tijdelijk) uit het gezin te plaatsen. Daarbij voorzien zij ook
gezinsbegeleiding. Om hen hierbij te steunen, zetten wij ons dit jaar voor hen in.
Om de werking vlot te laten verlopen maken we kussentjes op bestelling. We
maken natuurlijk enkele ‘demo-modellen’ zodat u kan zien hoe het resultaat eruit
zal zien. Spring gerust eens binnen in onze school om de voorbeelden te bekijken!
Ook te bewonderen op de facebook-pagina van onze school.
Er is keuze tussen drie maten:

1
2
3

maat
16 x 16 cm
20 x 20 cm
44 x 14 cm

prijs
€7
€ 12
€ 15

De stof van het kussen is 100% katoen. De stof waarvan we de kussensloop maken, kan verschillen: katoen,
fluweel, fleece, …. Deze hoes is wasbaar.

Wilt u graag een lijnzaadkussen bestellen? Vul de bestelbon hieronder in en
bezorg deze terug aan de school. (opgelet: GEEN geld meegeven!)
Voor de snelle beslissers is er veel keuze!!
Aankopen en afhalen kan op maandag en vrijdag tussen 15.30- 16.00 vanaf

maandag 19 november 2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………

…… x lijnzaadkussen 1

…… x € 7

= € ……

…… x lijnzaadkussen 2

…… x € 12

= € ……

…… x lijnzaadkussen 3

…… x € 15

= € ……

Totaal:

€ ……
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