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nieuwsbrief

Beste leerlingen, ouders, leerkrachten , sympathisanten, ...
Omwille van maatregelen en ieders veiligheid omtrent het coronavirus, zal de13de editie van de 
kersthappening helaas niet doorgaan, of toch niet in de vorm die we gewoon zijn ...

We willen de kerstperiode echter niet zomaar laten voorbijgaan zonder een leuk alternatief aan te 
bieden. We houden de gedachte aan de kersthappening, maar verpakken het een beetje anders …

De magische ingrediënten die de kersthappening al jaren zo bijzonder maken zijn de gezelligheid, de 
workshops voor de kinderen en een hapje en een drankje. 
Dit jaar presenteren we met trots “kersthappening in een doosje”. 
Een pakket waarin we al deze ingrediënten laten terugkomen. Maar dan om mee naar huis te nemen 
en er een gezellig (corona-proof) gezinsmoment van te maken. 

We bieden zowel voor kinderen als voor volwassenen een pakket aan. 
Bestellen kan vanaf 15 november tot uiterlijk zondag 6 december 2020. 
Meer info over de pakketten en hoe te bestellen, lees je op de achterzijde van deze nieuwsbrief. Wees 
er snel bij want de pakketten zijn beperkt! OP = OP!

Traditiegetrouw denken we in de kerstperiode aan het goede doel. Deze goede doelen willen we ook 
zeker dit jaar niet in de kou laten staan, zij kunnen onze steun meer dan ooit gebruiken.
Enkele van onze gekende standhouders zetten hiervoor mee hun schouders onder dit initiatief. Zij 
bieden elk voor hun gekozen goed doel een leuke verrassing aan. Ook hierover lees je meer op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief.

Wij hopen alvast op vele kleine en grote gezichtjes een glimlach te kunnen toveren! 

Warme groeten,
De ouderraad

Wist je dat ... 

We een kinderpakket om van 
te smullen met een leuk kerst 
knutselpakket aanbieden?

We een volwassen pakket om 
samen van te genieten 
aanbieden?

De pakketten het perfecte 
geschenk zijn om aan je 
geliefden te geven tijdens de 
feestdagen?

We ook aan het goede doel 
denken en dat je dit mee kan 
steunen in ruil voor een leuke 
verrassing?

Je aan een leuke wedstrijd 
kan meedoen? Meer info in de 
kerstpakketten ...

BESTEL je “KERSTHAPPENING in een doosje”
via onderstaande link.

www.ouderraadstevoort.be

Bestellen kan tot uiterlijk zondag 6 december 2020. 

Wees er snel bij want de pakketten zijn beperkt! OP = OP!

Voor meer info of vragen, mail naar ouderraadstevoort@gmail.com

Volg ons op            en           



Kids rendier pakket - 8 euro
Een kids rendier pakket is om van te smullen en bevat een “rendier beker”,
chocoladedruppels en mini marshmallows voor een gepimpte warme 
chocolademelk, heerlijke kerstkoekjes, een kerstlolly en een leuk 
knutselpakket (aangepast aan de leeftijd die u doorgeeft bij de bestelling). 

Uiteraard wordt alles verpakt in 
een leuk kadootje!

Een genieters pakket is om van te genieten en bevat een lekker winters 
bier, een flesje cava, borrelnootjes, chips, een zakje popcorn en 2 rendier
chocolaatjes.

Uiteraard wordt alles verpakt in een leuk kadootje!

Genieters pakket (volwassenen) - 12 euro

Vergeet onze goede doelen niet ... 

BESTEL je “KERSTHAPPENING in een doosje”
via onderstaande link.

www.ouderraadstevoort.be

Bestellen kan tot uiterlijk zondag 6 december 2020. 

Wees er snel bij want de pakketten zijn beperkt! OP = OP!

Ook ideaal als geschenk tijdens

de feestdagen!

Josefien (6de leerjaar) verkoopt
magneetjes ten voordele van Stevoort
Nursery School in Gambia. Voor een
kleine bijdrage van slechts € 2,00 verrast
ze jou met een setje leuke magneetjes.
Maak je keuze (kerstmagneetjes / verras-
singspakketje) in het bestelformulier.
Liever iets gepersonaliseerd? Volg
josefiens_magneetjes op Instagram en
stuur haar een DM.

Magneetjes voor Stevoort Nursery School in Gambia - 2 euro
Yoene (6de leerjaar) bakt 

heerlijke wafels en knappe-
rige speculoos ten voordele 

van Levensloop Hasselt. 
Voor de prijs van € 5,00 bakt 
hij 6 wafels of 8 speculoos-

koeken voor jou! 
Maak je keuze in het 

bestelformulier.

Wafels & speculoos tvv Levensloop Hasselt - 5 euro

Josefien (6de leerjaar) verkoopt 
magneetjes ten voordele van 
Stevoort Nursery School in 
Gambia. Voor een kleine bijdrage 
van slechts 2 euro verrast ze jou 
met een setje leuke magneetjes.
Iets gepersonaliseerd nodig? volg 
josefiens_magneetjes op 
Instagram en stuur haar een DM.

Magneetjes voor Stevoort Nursery School in Gambia - 2 euro

Greet (mama van Cisse,
Maartje & Guus) maakt de leukste 
kerst- en verjaardagskaarten om 
naast onderzoek naar I-cell ook 
Kiekeboe (de peutergroep van 
Sint-Gerardus) iets extra te 
gunnen! Voor € 2,00 heb je al een 
mooie handgemaakte wenskaart. 
Maak je keuze in het 
bestelformulier.

Wenskaarten voor I-cell en Kiekeboe - 2 euro

De pakketjes kunnen de laatste week voor de 
kerstvakantie afgehaald worden op één van de afhaal-

momenten op school. (aan te duiden op bestelformulier)

Marleen (verkeerswerkgroep)
maakt de mooiste keramiek schaal-
tjes om vogeltjes te voeren.
Zo zorgt ze ervoor dat iedereen een
fijne kerst kan hebben.
Prijs: Voederbollen: €7,50/2st,
schaaltjes: €7,50/st, verrassings-
pakket: €10,00. Geef je keuze door 
in het bestelformulier.

Keramiek schaaltjes voor een fijne kerst voor iedereen


