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Flessenactie 

Al jaren organiseert de ouderraad een geraniumactie, 
maar zoals vele acties en/of evenementen heeft dit door 
corona dit jaar helaas niet plaats kunnen vinden. 
Daarom hebben de kerstwerkgroep en de ouderraad een 
leuke actie bedacht in samenwerking met Zuster Evie 
Waspik. Deze actie willen we graag koppelen aan een 
goed doel, namelijk bejaardenhuis “De Stroming” in 
Waspik.  
Per verkochte fles zal er € 2,00 gedoneerd worden. We 
hopen een mooi bedrag bij elkaar te krijgen, waarvan het 
bejaardenhuis bv extra spellen o.i.d. aan kan schaffen.  Het opgehaalde geld zal voor de kerst 
nog aangeboden worden.  
En deze actie kan natuurlijk niet zonder jullie hulp!! Nog een leuk cadeautje nodig, of zo 
maar om iemand te verrassen?  

Deze week hebben alle leerlingen een bestelformulier met uitleg ontvangen. Zie 
ook bijlage. 
Geef op het formulier aan welke fles(sen) u wilt en hoe u wilt betalen (contant 
of per betaalverzoek (betaalverzoek heeft wel de voorkeur)) Lever dit formulier 
(en eventueel de enveloppe met gepast geld) in voor woensdag 2 december bij 
de leerkracht van uw zoon/dochter. 
Woensdag 16 december kunt u de fles(sen) op uw aangegeven tijdstip ophalen 
bij de hoofdingang van de school. We willen u erop attenderen zich te houden 
aan de opgegeven tijdsblokken, zodat er niet te veel mensen bij elkaar staan. 
 

 

 
Kerstactie Ladies Circle De Leest: De Kerstwensboom 
‘Voor kinderen, door kinderen’. 
 
Ieder kind verdient een mooie kerst! Helaas is het niet voor ieder gezin 
vanzelfsprekend dat er tijdens de feestdagen cadeautjes onder de boom 
liggen. Om deze reden organiseert Ladies Circle De Leest dit jaar 
opnieuw haar jaarlijkse kerstactie voor kinderen uit gezinnen die 
aangewezen zijn op de voedselbank. Dit jaar doen we dat uiteraard in 
een digitaal jasje. 
 
Wie wil ons helpen?  

• Ieder kind heeft een lijstje van drie cadeauwensen mogen doorgeven. Van max 10 

euro per stuk. 

• Ga naar www.lijstje.nl/kerstactieLC en bekijk daar de cadeauwensen die we hebben 

ontvangen van de kinderen.  

http://www.lijstje.nl/kerstactieLC
http://www.lijstje.nl/kerstactieLC
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• Kies een lijstje en koop een cadeautje of eventueel meer cadeautjes van dat lijstje. 

• Streep het gekozen lijstje digitaal af. 

• Pak het cadeautje in. 

• Bevestig een label aan het cadeautje met de tekst van de afgestreepte regel op 

lijstje.nl, zodat we het cadeautje bij het goede kindje kunnen afleveren. 

• Voorbeeld label: 37a, Meisje 6 jaar – barbie 

• Lever het cadeautje in op di t/m za tussen 10.00 uur en 16.00 uur in bij Wijnhandel 

van Iersel, Kerstraat 2 in Waspik. Of elke dag na 18.00 uur op het adres: Wulp 7 in 

Waspik. 

 
Je kunt tot maandag 14 december het cadeautje inleveren. 
  
Bezorg jij deze kinderen een onvergetelijke kerst?  
Alvast bedankt voor jullie steun! 
  
Ladies Circle De Leest 
 
 


