Ons speelgoedwinkeltje
Eeklo, 26/11/2020
Beste ouders
Volgende week start een nieuwe maand: dé feestmaand december. De maand waarin er veel
cadeautjes gegeven én gekregen worden…
Dat cadeautje,… daar willen we het wel eens over hebben! De winkels zijn dicht en er wordt op
onze wegen al heel wat heen en weer gereden voor de vele online bestellingen. Daarom willen
we het duurzamer én milieu- en portemonnee-vriendelijker maken.
We willen onze kinderen toch opvoeden tot bewuste mensen in een leefbare wereld, nu en in
de toekomst, niet? Denk maar aan de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) waar we
dit jaar met onze school rond werken.
Daarom willen we een kleine inspanning van jullie vragen; nl om samen met je kind, het
speelgoed waar het geen belangstelling meer voor heeft of waar het te oud voor geworden is,
te verzamelen en mee te geven naar school. Je mag ook meerdere dingen meegeven natuurlijk!
Op school wordt met dit speelgoed een winkeltje gemaakt waaruit de kinderen, op 10/12/20,
een cadeautje voor hun geheime vriendje zullen mogen komen kiezen. Dit cadeautje wordt
onder de kerstboom in de klas gelegd.
Ons inzamelpunt voor het speelgoed is open vanaf nu tot 07/12/20.
Er zijn ook wel enkele hygiëne- en veiligheidsregels die je in acht dient te nemen:
Het speelgoed…
•

Mag niet NU gekocht zijn.

•

Moet compleet zijn, nog in een goede staat verkeren en veilig zijn

•

Moet gewassen zijn met zeep.

•

Met losse stukjes moet in een zakje/ doosje meegegeven ( liefst vast gekleefd).

•

Moet in een doos of zak meegebracht worden naar school.

•

Mag niet ingepakt zijn.

Knuffels en kapotte dingen zullen we niet aanvaarden en terug meegeven met je kind.
Wat is wel heel leuk:
Strips, boeken, gezelschapsspelletjes, bouw- en constructiemateriaal, educatief speelgoed,
houten speelgoed, hobbymateriaal, puzzels en fijn motorisch materiaal, fantasie:
verkleedkleren, poppen, serviesjes …, speelsetjes, voertuigen, speelgoed voor buiten,…
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Wat we overhebben, gaat naar het goede doel!
We zijn reuze enthousiast om de deuren van ons winkeltje te openen en te vullen met jullie
schatten! Het opruimen en verzamelen kan beginnen! START!
Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking!
Groetjes
Het Droomschipteam
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