
Help jij ons de ramen te sluiten? 
Beste ouders, grootouders, tantes, nonkel, buren, vrienden, honden, 

katten, … iedereen, 

Parochieschool Peulis doet er alles aan om de verspreiding van het 

Corona-virus tegen te houden. Zo hebben ze extra wastafels gezet, 

wordt iedereen al zingend elke speeltijd aangemoedigd om de 

handen te wassen en staan de ramen continu open voor voldoende 

frisse lucht.        

Dankzij het zonnetje van de laatste dagen waren die open ramen best 

wel aangenaam, maar wat in de winter? We kunnen onze kinderen 

en juffen toch niet heel de tijd letterlijk in de kou laten zitten?  

         

                                                                                                                                               

Dus vliegen we erin!! 

Wil jij er mee voor zorgen dat de kinderen en juffen deze winter in goed 

verluchte en warme lokalen zitten, help ons dan om €8.500 te verzamelen! 

Dit kan op 3 manieren: 

 

 

 
                                                                          

                                                         

                                                                                                                                                   

                       

1) Doe een gift op rekeningnummer BE12 7332 3515 

3692 van ouderraad Peulis. Alle beetjes, groot en 

klein, helpen! We zijn jullie enorm dankbaar 😊 

Als bedrijf zorgen we ervoor dat je sponsoring fiscaal 

aftrekbaar is en vanaf €100 tonen we  met plezier je 

logo op onze Facebookpagina. 

 

2) Zorg voor een fleurige tuin in de lente en koop onze 

bloembollen! 

Er zijn heel veel soorten waaruit je kan kiezen en misschien 

willen omi, opi of de buurvrouw er ook wel een paar 😊          

Bezorg je bestellingen, samen met gepast geld, in een 

enveloppe aan de juf tegen  9 oktober en vanaf 24 oktober 

zorgen wij voor je pakketjes. 

Extra bestelformulieren kan je altijd op school vragen. 

 

Daarom wil de school in elke klas een 

ventilatiesysteem installeren zodat er continu 

voldoende verse lucht komt in de klassen en de 

verwarming lekker aan kan. 

Maar…. Dat kost geld, veel geld….. €8.500….. ☹ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zorg jij mee dat onze teller op €8.500 komt?   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

En als je mee wil volgen hoeveel € we al ingezameld 

hebben, volg ons dan zeker op de Facebookpagina 

https://www.facebook.com/ouderraad.parochieschool

peulis 

 

 

Alvast een enorm warme 

 

          De ouderraad. 

3) Verwen jezelf en iedereen die je lief is met lekkere vanille of 

chocolade wafels. 

Ook voor deze actie, vragen we je bestellingen tegen 9 oktober 

ten laatste, samen met gepast geld in een enveloppe, bij de juf 

en vanaf 24 oktober zorgen wij dat het lekkers kan verdeeld 

worden. 

Bestelformulieren tekort? De school geeft je er graag een paar 

extra 😊 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fouderraad.parochieschoolpeulis&data=02%7C01%7C%7C36d13faabc5d4adeb4eb08d85e174271%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637362801269209435&sdata=tjlqzDxQegNvtr3PxDCM32ntbZVxHGvrGO6EftMlQJg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fouderraad.parochieschoolpeulis&data=02%7C01%7C%7C36d13faabc5d4adeb4eb08d85e174271%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637362801269209435&sdata=tjlqzDxQegNvtr3PxDCM32ntbZVxHGvrGO6EftMlQJg%3D&reserved=0

