
Dag jongens en meisjes, mama’s en papa’s, 

Terwijl Sinterklaas alle brave kindjes een bezoekje brengt, bereiden wij achter de schermen 
een fijne kerstactiviteit voor. Dit jaar geen kerstmarkt met kraampjes, maar een heuse 

 

                                       24 - uren van de Sint - Michielsschool. 

                               t.v.v. M.I.A. 

Wat dit precies inhoudt, kom je allemaal te weten in deze brief. 

Tijdens de kerstperiode willen wij graag extra stilstaan bij de mensen die het minder goed 
hebben.  Op die manier willen wij onze kinderen ook leren zorg dragen voor elkaar. Daarom 
werd er ook dit jaar gezocht naar passend een goed doel.  

 De school koos de sociale kruidenier M.I.A : ‘‘Merelbeke in Actie voor Mensen in Armoede’. 

Het gaat om een ‘winkel’ waar gezinnen uit de gemeente Merelbeke terecht kunnen voor 
voedselpakketten, kleding en dergelijke meer. Een deel van de verse voeding wordt steeds 
gratis aangeboden en voor de rest van de producten wordt er een kleine vergoeding 
gevraagd. Wie graag meer wil weten over deze werking, kan een kijkje nemen op de site van 
de gemeente. 

 

Wat staat er allemaal op het programma? 

1. DE KERSTBOOMACTIE : 

Tijdens de periode van 10/12 tot 20/12 willen wij samen met jullie een inzamelactie 
houden. Onder het afdak van de school zal er een grote kerstboom staan waaronder 
volgende zaken mogen geschonken worden : 

Pampers, blikken of bokalen voedsel, verzorgingsproducten, poetsproducten, droge 
voeding zoals rijst, spaghetti… 

Veel van deze producten hebben wij meestal “gewoon in huis”. Voor een groot       
aantal Merelbeekse gezinnen is het echter geen evidentie om dit in de kast te zien 
staan. Graag staan wij daar samen even bij stil! 

 

2. De 24-uren van de Sint-Michielsschool: 

Op donderdag 20/12 om 16u geven wij het startschot voor een fietsmarathon. 

In de turnzaal zullen er twee hometrainers staan die non stop bemand moeten zijn. 
Daarbij neemt het team van de leerlingen het op tegen het team van de ouders. 
Elk team krijgt 12 uren de tijd om zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te fietsen . 

 

 



Concreet: 
De leerlingen fietsen op donderdag van 16u-20u. Het team van de ouders nemen het 
over tussen 20u en 8u. Vanaf 8u krijgen de leerlingen opnieuw de kans tot vrijdag 
16u. 

Het team met de meeste kilometers op de teller, mag de directeur die het laatste uur 
zal fietsen, in het kerstthema versieren.   

Tijdens de fietsmarathon is de school doorlopend open. Ook niet-fietsers en 
nieuwsgierige supporters zijn welkom om een kijkje te komen nemen, een drankje te 
nuttigen aan onze bar of je te laten verrassen door onze ludieke acties. 

Binnenkort meer nieuws en updates op Facebookpagina: 

Ouders in contact met Ouderraad St - Michielsschool Merelbeke. 

Hoe kan jij je steentje bijdragen? 

 Je kan ons helpen door mee te fietsen: 

Kinderen die zin hebben om te fietsen, kunnen dit melden aan  hun juf of meester. 

Ouders die willen fietsen, kunnen dit laten weten op onderstaand emailadres: 

kerstfietsmarathon@gmail.com 

Dit liefst vóór 7/12/2018. Je kan je alleen inschrijven (dan fiets je het uur rond) of 
per duo (en wisselen jullie elkaar af). 

 Per leerling zal er vanaf 10/12 een sponsorkaart meegegeven worden. Op die manier        
kan je de fietsers voor 1 euro per uur sponsoren. Meer info zal te vinden zijn op de 
sponsorkaart. De opbrengst gaat integraal naar M.I.A. 
 

 Op vrijdag 21 december omstreeks 15u hopen wij op een massale opkomst om 
enerzijds het winnende team bekend te maken en anderzijds de opbrengst van dit 
evenement te onthullen. 

 

 Samen kunnen we op die manier de kerstvakantie met een warm gevoel tegemoet gaan!   

Hopelijk delen jullie ons enthousiasme, 

   

  een vroege, warme kerstgroet vanwege de ouderraad   

 

  

 


