OSCAR ROMEROCOLLEGE
Beste ouder(s)
Beste leerlingen
Onze jaarlijkse kerstactie kon in 2020 niet doorgaan wegens COVID-19. Ondanks de huidige
moeilijke omstandigheden waarbij fysieke bijeenkomsten zoals kerstmarkten e.a opnieuw
teruggeschroefd worden, willen wij in de kerstperiode iedereen een warm hart toedragen
maar dan op een corona-veilige manier. Daarom organiseert de ouderraad een kerstactie in
samenwerking met de directie van het Oscar Romerocollege en niet op de klassieke manier
zoals jullie welgekend maar als een “drive-in” waar je onderstaande pakketten kan komen
afhalen op de speelplaats in de campus Noordlaan.
De opbrengst van deze actie komt gedeeltelijk ten goede aan het Kinderfonds de Tondeldoos
vzw en deels aan het Romerofonds:
- De Tondeldoos gaat de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting waarbij het kind
centraal staat. Meer informatie vind je op https://sites.google.com/site/detondeldoosvzw
- Het Romerofonds heeft als bedoeling kansarme leerlingen financieel te ondersteunen. Meer
informatie vind je op https://www.romerocollege.be/onze-school/reglement
Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:
• Groentenpakket (G)
in “paprikadoos” : Circa 4 kg, o.a. kool, wortelen, paprika, courgette, …. in functie van het
marktaanbod=> 10 euro
•

Fruitpakket

(F)

in “paprikadoos” : Circa 4 kg, o.a. sinaasappelen, appelen, peren, bananen, kiwi’s,
mandarijntjes, …. in functie van het marktaanbod=> 12 euro
•

Tapaspakket

(T)

Gezouten pinda’s
Tapenade paprika
Pan tostadeo (tapas broodje)
Pico’s (dipkoekje)
Tomatentapenade
Groene olijven
=> 13 euro

Om organisatorische redenen vragen wij je vooraf te bestellen.
Bestellen kan vanaf vandaag tot en met 6 december 2021 via overschrijving op
rekeningnummer BE34 0682 3836 4490 op naam van Ouderraad Oscar Romerocollege.
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Geef als mededeling: Naam kind - klas - Bestelling- wensdatum afhaling
=> Voorbeeld mededeling: je bestelt 2 groentepakketten en 1 Fruitmand.
Pieter Janssens – 3 GL - 2G +1 F -dinsdag
Je kan je bestelling ditmaal niet afhalen op de avond van het oudercontact van je kind(eren)
gezien dit een online-contact is, maar wel op de campus Noordlaan op volgende dagen
• dinsdag 21/12/2021:
van 18 u tot 20u
OF
• woensdag 22/12/2021:
van 18u tot 20u
U kan de campus met uw wagen /fiets /te voet bereiken via de grote poort (kant Noordlaan).
Daar zal iemand van de ouderraad u loodsen tot aan het afhaalpunt.

Hartelijk dank voor jullie steun!

De ouderraad van het Oscar Romerocollege
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