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Willemstad, 13 maart 2018. 
 
Geachte Ouders, 
 
We willen u uitnodigen om samen met ons het Vastenproject van dit jaar “De liefde van 
Jezus oftewel Jezus is liefde” met ons de komende week af te ronden. De deugden die we 
de komende week belichten zijn Caritas en Spes: Liefde en Hoop. De komende week willen 
we de vastentijd afronden met het herhalen van een project dat we drie jaar geleden 
hebben gedaan: het schoenendoosproject. Vanmorgen hebben we de kinderen uitgelegd, 
wat dit project inhoudt: 
In de Vastentijd wordt van ons gevraagd te denken aan hen die minder hebben, die 
hulpbehoevend zijn, door iets te geven. 
Hoe kunt u helpen? 

 Samen met uw kind vult u een schoenendoos met schoolspullen, speelgoed, 
toiletartikelen en knutselspullen. 

 De schoenendoos wordt mooi versierd, zodat het een persoonlijk cadeau wordt. 

 Op de doos wordt genoteerd of de inhoud voor een jongen of meisje is en of het 
voor een kind van Cyclus-1 of Cyclus-2 is. 

 De doos wordt op dinsdag 20 maart naar school gebracht, alwaar alle dozen samen 
overhandigd worden aan enkele instanties die met kinderen werken. Drie jaar 
geleden hebben we heel veel kinderen geholpen, die erg blij waren met een 
schoenendoos. Om u en uw kind op weg te helpen, voegen we hierbij een lijst, die u 
zou kunnen raadplegen. 

We hopen dat u mee zult doen om zo uw kind de vreugde van het geven te laten ervaren in 
de Vastentijd. 
 
Voor suggestie hebben we een lijstje op de volgende pagina geplaatst. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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Knutselmateriaal 

Lijm/schaar 

Kleine kleurboekjes 
Foam plakfiguren 
Allerlei knutselmateriaal 
vb. chenilledraad, 
pailletten,  
Vouwblaadjes 
Magneten 
Kwasten 
Verf 
Stickers 
Spelletjes 
Gezelschapsspelletjes 
Kaartspel 
Springtouw 
Bellenblaas 
Knikkers 
Jacks 
Kleine boerderijdieren 
Kleine puzzels 
Autootjes 
Klei 
Kralen 
Schoolartikelen  

kleurpotloden 
Pen 
Potloden 
Stiften 
Gum 
Slijper  
Schriften 
Etui 
Broodtrommel 
Schoolbekers 
Liniaal 
 

Toiletartikelen 

Tandenborstels  
en tandpasta 
Zakdoeken 
Washandjes met een 
zeepje 
Placemats/eetdoekjes 
voor school 
Hand sanitizer 

Slippers 
Haarspullen zoals 
elastieken, haarbandjes, 
haarspelden enz 
Sokken 
 
 

 
 


