
 
Beste ouders, 

We zitten op dit moment volop in de veertigdagentijd, de vasten, als voorbereiding 
op Pasen. We zijn op de Broederschool begaan met het lot van anderen en ook dit 
jaar willen wij samen met de kinderen een steentje bijdragen aan een goed doel.   

Vanuit de internationale projecten kozen we het Fratelli-project uit. Fratelli, het 
Italiaans voor ‘broeders’, is een samenwerkingsproject tussen de Broeders van de 
Christelijke Lasalliaanse Scholen en de Maristen. Beide gemeenschappen hebben 
bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare kinderen, waar ook ter wereld, en een 
missie om te onderwijzen.  

In Rmeileh, Libanon werd een oud schoolgebouw opgeknapt en heringericht om de 
kinderen en jongeren uit de vluchtelingenkampen terug op de schoolbanken te krij-
gen. 

In de derde graad willen we dit project steunen door een leesmarathon te houden.  

Wat houdt dat in ?  

• Per boek of stripverhaal dat er gelezen wordt, kan er geld ingezameld wor-
den. 

• De kinderen zoeken verschillende sponsors (ouders, grootouders, buren, 
vrienden, ...) .  

• De sponsors vullen in welk bedrag zij willen geven per boekje dat er gelezen 
zal worden in deze periode.  

• Vul elke dag op het bijgevoegde blad de datum in, tot welke bladzijde uw kind 
gelezen heeft en plaats er uw handtekening bij.  Op het moment dat het 
boekje uit is wordt het boekje omgewisseld.  Zet, als het boekje uit is, een 
kruisje in het vakje ‘uit’. 

• Wij weten dat dit zeker ook van u enige inspanning vraagt en willen u dan ook 
heel hartelijk bedanken voor uw inzet.   

De juffen en meester van de derde graad.  

 
vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         

Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be



Naam : _______________________ Klasnr. : _____  

Nr. Titel van het boek of 
stripverhaal: 

Datum :  Handtekening 
ouder + lln:

Uit: 

1. __/__/____

__/__/____
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Sponsorlijst  

Gelieve op deze lijst alle namen van de sponsors te noteren, alsook het bedrag dat 
die sponsor wilt geven per gelezen boek of stripverhaal. Het aantal gelezen boeken 
en stripverhalen zullen ingevuld worden op het einde van de leesmarathon. U be-
paalt uiteraard zelf hoeveel u per boek of stripverhaal wilt besteden. Schrijf dui-
delijk op hoeveel u per boek en per stripverhaal wilt geven.   

Gelieve deze lijst op maandag 26 maart met uw kind mee te geven.  Het geld zal in 
het weekend van 5 en 6 mei door de kinderen opgehaald worden. Maandag 7 mei 
nemen de kinderen het geld mee naar school.  

Naam sponsor Bedrag per 
gelezen boek

Aantal gele-
zen boeken

Totaal be-
drag

Voorbeeld : An Broeckx 0,20 per 
stripverhaal 

1 euro per 
boek

5 

5

1 euro 

5 euro 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 
vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         

Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be


