Beste leerlingen
Beste ouders
Beste leerkrachten
Ook dit schooljaar openen wij, leerlingen van 5STW, een
OXFAM-winkeltje op school tijdens de week van de
Fairtrade. Van 8 tot 12 oktober zullen we Fairtradeproducten verkopen tijdens de pauzes.
Fairtrade (ons thema in het IO ‘IOXFAM’) staat voor eerlijke
handel. Het komt erop neer dat de boeren in
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun
producten, dat ze in goeie omstandigheden kunnen werken en dat de grondstoffen
van hun producten voldoen aan strengere milieueisen.
In de Collegestraat openen we de deuren in de ontspanningsruimte tijdens alle
pauzes, in de Kloosterstraat zijn we te vinden op de speelplaatsen tijdens de
middagpauzes. Opgelet: tijdens die week zullen de automaten afgesloten worden!
Aan onze verkoop hebben we ook een winactie gekoppeld: als jullie in ons winkeltje
iets kopen krijg je per aankoopschijf van € 3 een formulier waarop je je gegevens
invult en zo deelneemt aan onze winactie. Op het einde van de week wordt er per
graad een geschenkmand verloot.
Om de ouders ook te laten deelnemen aan onze actie en te laten kennis maken met
Oxfam en Fairtrade-producten, verkopen wij dit jaar ook geschenkmanden op
bestelling. Een geschenkmand bevat volgende producten: nootjes, chocolade, chips,
frisdrank, fruitsap en snoepjes aan een prijs van €12.
Wie zo’n mand wil kopen vragen wij om het juiste bedrag in een enveloppe te steken
en, samen met het ingevulde bestelformulier, te bezorgen op het secretariaat tegen
ten laatste 10 oktober.
Alvast bedankt!
De leerlingen van 5STW

PS: En om mee te zijn met de sociale media kan je ons volgen op onze facebook- en
instagrampagina onder de naam ‘Oxfamwinkel sivibu’ & ‘Sivifair’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van (naam van de leerling) ……………………………………………………….
uit klas …………., ben bereid …………. geschenkmand(en) te bestellen aan 12 euro
per geschenkmand.
…… x geschenkmand(en) van € 12

Totaal : € ……..
Handtekening ouder

