Werenfridus en de Schelp samen in actie voor de Voedselbank!
Beste ouders,
In de deze maanden vieren we het feest van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Feesten waarbij veel
kinderen verwend worden met snoep en cadeaus. Een goed moment om stil te staan bij de gezinnen voor
wie dit financieel moeilijke maanden zijn. Zeker dit jaar, waarin we te maken hebben met zeer bijzondere
omstandigheden, die het voor sommigen onder ons nòg lastiger maken.
Werenfridus en de Schelp hebben daarom in gezamenlijkheid een inzamelingsactie opgezet om de
Voedselbank West-Friesland te ondersteunen. De Voedselbank helpt vele gezinnen uit onze omgeving,
waarvan de ouders op of onder het bijstandsniveau leven. Zo krijgen gezinnen iets meer financiële ruimte
en minder stress omtrent deze maanden. Op deze manier willen wij er met alle kinderen bij stilstaan dat
wat voor de één heel normaal is, voor de ander heel erg bijzonder kan zijn.
Om de voedselbank te ondersteunen willen we graag producten verzamelen die zij in de pakketten kunnen
doen. Vanaf maandag 7 december kunnen de leerlingen artikelen meenemen naar de klas en zorgen de
leerkrachten er voor dat dit in de kratten voor de Voedselbank terecht komen.Naar de volgende artikelen is
vooral vraag:
- pasteibakjes
- ragout
- vis in blik
- knakworstjes
- limonade

- Kerst-lekkernijen
- dubbeldrank
- kruidnoten
- Engelse drop
- tomatensaus

- koffie roodmerk
- thee
- duopasta
- vlokken
- jam
- roompaté
- kruidenkaas
- crackertjes
- mix voor spaghetti of macaroni
- pasta (spaghetti, macaroni, etc.)
- pindakaas
- pot wortelen of doperwten

- pot met kerriesaus
- pot met pastasaus
- mienestjes
- pot met roerbaksaus (zoetzuur, hawaï)
- rijst
- pannenkoekenmix
- stroop
- poedersuiker
- beschuit
- smeerkaas
- houdbare halfvolle melk
- nasi goreng mix of roerbakmie mix

De prijs van deze artikelen ligt meestal onder € 1,00. Het gaat om producten met een lange
houdbaarheidsdatum.
Helaas komt er dit jaar geen afgevaardigde van de Voedselbank West-Friesland om in de groepen iets
vertellen over de Voedselbank. De leerkrachten zullen zelf de uitleg hierover geven.
Op 14 december worden de kratten met voedsel symbolisch overhandigd aan de Voedselbank
West-Friesland.
We hopen dat u onze actie voor de Voedselbank ondersteunt, en wij kinderen waarvan de ouders weinig te
besteden hebben, iets lekkers en voedzaams op tafel kunnen zetten!

Vriendelijke groeten,
Team De Schelp en Werenfridus.

