Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl

Baarn, 13 oktober 2017.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen
in Nederland een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Irak en  Ghana.  De afgelopen jaren zijn miljoenen
kinderen verrast met een schoenendoos. Wij doen als school dit jaar aan deze actie mee.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon en/of dochter een
schoenendoos versieren en vullen? Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in
de folder die deze week aan de oudste kinderen is meegegeven.
Een paar dingen op een rij:
- Er is veel behoefte aan toiletartikelen. Het zou geweldig zijn als er in iedere doos een stuk zeep,
een tandenborstel en een tube tandpasta zou zitten!
- Kijk in de folder voor goede tips voor speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen.
- Wilt u geen schoenendoos vullen maar toch meehelpen? Dat kan! In iedere klas komt een lege
doos te staan, waar u losse spullen in kunt doen.
- Heeft u geen schoenendoos? Een beperkt aantal standaard schoenendozen is beschikbaar en
kunt u afhalen op school.
- Het verzenden van de dozen kost  € 6,50.  Wilt u hiervoor het machtigingsformulier invullen op
de achterzijde van de folder? Het machtigingsformulier a.u.b. niet in de doos stoppen maar
overhandigen aan de leerkracht van uw kind.
- Als u uw e-mailadres op het machtigingsformulier invult én de sticker met streepjescode op de
schoenendoos plakt, ontvangt u van Edukans bericht naar welk land de schoenendoos van uw
zoon/dochter is verstuurd.
- Wilt u meerdere dozen vullen? Graag! Er zijn nog extra folders met machtigingsformulier
aanwezig op school. Ook kunt u het machtigingsformulier downloaden op de website van
Edukans (www.edukans.nl/extra-schoenmaatjes-machtigingsformulieren).
Graag ontvangen wij de versierde en gevulde schoenendoos met machtigingsformulier uiterlijk vrijdag
17 november op school (in de hal of bij de leerkracht). Wij zullen er voor zorgen dat de dozen naar het
inleverpunt in Amersfoort worden gebracht.
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Helpt u mee?
Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij een ouderraadslid of leerkracht terecht.
Namens de Ouderraad,
Oda Cremers

