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 15 maart 2019 

Beste ouders 

 

We zitten op dit moment volop in de veertigdagentijd, de vasten, als voorbereiding 

op Pasen.  Wij willen met onze school geld inzamelen voor het ‘Fratelli project’.  

Het Fratelli project heeft ervoor gekozen om actief te zijn in oorlogsgebieden. 

Zichtbare en werkbare aanwezigheid bij mensen die omwille van oorlog in een  

noodsituatie verkeren, met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in     

zorgwekkende situaties. Die missie willen wij als school ondersteunen.  

In het 3de leerjaar doen we dit door een leesmarathon te houden.  

 

Wat houdt dat in ?  

 Per boek dat er gelezen wordt, kan er geld ingezameld worden. 

 De kinderen zoeken verschillende sponsors (ouders, grootouders, buren, 

vrienden ...) .  

 De sponsors vullen in welk bedrag zij willen geven per boek dat er gelezen zal 

worden in deze periode.  

 Wanneer ze een boek uit hebben, melden ze dit bij de juf en krijgen ze  

voor dit uitgelezen boek een beloningssticker. Op het einde van de  

leesmarathon worden alle uitgelezen boeken geteld en het sponsorbedrag  

berekend. 

 Wij weten dat dit zeker ook van u enige inspanning vraagt en willen u dan ook 

alvast heel hartelijk bedanken voor uw inzet.   

 

De juffen van het 3de leerjaar 
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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. De totalen per sponsor zullen ingevuld  

worden op het einde van de leesmarathon door leerkracht.  

U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u per boek wilt besteden. Schrijf duidelijk op  

hoeveel u per boek en wilt geven.   

Gelieve deze lijst op maandag 1 april met uw kind mee te geven.  Het geld zal in de 

paasvakantie door de kinderen opgehaald worden. Maandag 29 april nemen de  

kinderen het geld mee naar school.  

Voorbeeld:  

Naam van de sponsor : _Oma_____________ 

Bedrag per gelezen boek : _0,30_______ euro 

Totaal: __3 boeken x 0,30 = 0,90____ euro 

Voorbeeld:  

Naam van de sponsor : _mama_____________ 

Bedrag per gelezen boek : _0,50_______ euro 

Totaal: __3 boeken x 0,50 = 1,50______ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 
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Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 

Naam van de sponsor : __________________ 

Bedrag per gelezen boek : ___________ euro 

Totaal: ______________ euro 
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Boekenlijst: 

Boek 1 : _____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 7 : ____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 2 :_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 8 : ____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 3 :_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 9 : ____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 4 :_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 10 : ____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 5:_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 11 : ____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker :  

Boek 6:_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker : 

Boek 12:_____________________________ 

Uitgelezen op : _______________________ 

Beloningssticker : 

 


