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Betreft: oproep aanmelden workshops in GELUKSWEEK 
 

Vught, donderdag 26 januari 2017 
 
 
Beste ouder / verzorger, 
 
 
Vorige week heeft er een oproep in het weekbulletin gestaan voor het geven van workshops in de GE-
LUKSWEEK op 22 maart. Een aantal ouders heeft al gehoor gegeven aan deze oproep. Zo zijn er 
ouders die willen koken of sporten met de kinderen, ouders die een natuurquiz willen spelen of een 
workshop over geluk willen geven.  
Dit zijn allemaal leuke ideeën. Wij doen nogmaals een oproep aan ouders om ook een leuke workshop 
te geven. Denk hierbij aan knutselen (bijv. sieraden maken), timmeren (bijv. vogelhuisjes timmeren), 
nog meer sporten (altijd goed), of dansen. Dit zijn een paar suggesties maar er zijn nog veel meer 
activiteiten mogelijk. Zoals iets over het thema gezondheid (bijv. een knuffeldokter) of zingen met de 
kinderen. 
 
Het liefst willen we de workshops zo interactief mogelijk. Iedere workshop duurt maximaal 45 minuten 
en wordt drie keer gegeven. Het maximum aantal kinderen per workshop is 15. Dit betekent dat we 34 
verschillende workshops willen aanbieden. 
 
We hopen dat er veel ouders zijn die mee willen helpen aan deze leuke dag. Aanmelden voor het geven 
van een workshop kan via de mail aan De Gelukscommissie t.n.v. Rosl Veltmeijer: veltme@kpnmail.nl. 
Aanmeldingen graag uiterlijk 31 januari. Geef s.v.p. ook aan wat voor workshop het is en of deze ge-
schikt is voor de boven- of onderbouw. En graag ook doorgeven of er kosten aan verbonden zijn voor 
bijv. materialen. Zodra het totale overzicht klaar is krijgt u een bevestiging over de workshop en de 
kosten. 
 
Wanneer u geen workshop geeft maar wel beschikbaar bent om te helpen die ochtend dan zijn we daar 
ook heel blij mee en kunt u zich ook aanmelden op het e-mail adres hierboven. 
 
Mocht u deze GELUKSWEEK een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen geven, dan is 
dat ook van harte welkom.  
U kunt deze bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de oudervereniging De Schalm:  
 

NL 16 INGB 000 296 36 64. 
 

Graag onder vermelding van De GELUKSWEEK. 
 
 
Wij hopen dat we er samen met u een hele gelukkige week van kunnen maken! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Het gelukscomité 


