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Beste ouders, 

 

Van 18 tot 24 december swingen de temperaturen opnieuw de pan uit, want 

dan organiseert Music for life ‘De Warmste Week’ in Kortrijk. Ook Ketnet neemt 

deel aan dit warme initiatief met ‘Ketnet Brandt Weer!’. Zij roepen iedereen 

op om iets te doen voor een goed doel. 

 

Wat dacht je van kleurrijke cupcakes of kerstkoekjes in de vorm van een rendier? Alles kan en mag. En 

er is nog meer goed nieuws. Tijdens De Warmste Week trekken de wrappers erop uit met de Ketnet 

Brandt Weer-wagen. Wie weet kom je hen wel tegen: op Ketnet, Ketnet.be óf in’t echt! 

 

Het vijfde leerjaar bij ons op school is alvast overtuigd! 

 

Klas 5A heeft als goed doel gekozen voor ‘Theater Stap’. 

Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt met acteurs met een 

mentale beperking. Ze bieden een vaste groep spelers een werkplek om hun acteertalent te 

ontwikkelen en hun individuele artistieke carrières uit te bouwen. Samen met professionele 

gastregisseurs maken ze creaties die bijdragen aan de inclusie van mensen met een beperking. 

Theater Stap brengt al 30 jaar lang voorstellingen in binnen- en buitenland. De acteurs spelen ook 

regelmatig mee in films en tv-series.  
 

Wij hopen tijdens onze warme week voldoende koekjes, bonbons en/of cakejes te verkopen om 

minstens 250 euro in te zamelen voor dit goede doel. Het bakken in de klas zal doorgaan op 

maandag 16 december en de volgende dag, dinsdag 17 december, zullen we de koekjes verkopen 

aan de schoolpoorten. Wees er snel bij want vorig jaar waren we in een mum van tijd volledig 

uitverkocht! 

 

Dit initiatief kunnen we perfect linken aan ons Ignatiaans opvoedingsproject: 

 

 

 

In dienst van elkaar en de wereld. 

(en todo amar y servir) 

 

Echt vreugde vinden is geluk toevoegen aan het leven van anderen... 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

Ik, ouder van ………………………………………………………………………….. (klas 5A): 

 

ben bereid de handen uit de mouwen te steken en ……………………. (aantal) koekjes en/of 

cakejes te bakken tegen 16/12 die de leerlingen kunnen verkopen.  

 

wil graag de actie sponsoren en doneer hierbij ………………….. euro. 

 

kan helaas niet helpen. 

 

Handtekening:  

 

 

Dank voor jullie dienstbaarheid! 
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