Aalst, 23 maart 2019
Beste leerlingen, ouders, grootouders en familieleden,
Wij nemen al enkele jaren zeer actief deel aan
Levensloop en dat zal volgend schooljaar niet anders
zijn.
We gaan lopen, stappen, steunen, meeleven en ook
financieel ons steentje bijdragen aan de Stichting
tegen kanker.
Helaas kent iedereen wel iemand in zijn omgeving die
de strijd moet aangaan tegen deze ingrijpende ziekte.
Daarom denken we dat we heel wat mensen zullen
kunnen motiveren voor ons volgende project.
Wij zouden samen knuffels willen haken voor jong en oud. We stellen patronen
ter beschikking voor wie reeds kan haken maar toch wat inspiratie wil. We
geven ook enkele initiatie sessies voor wie nog niet kan haken en ook graag
knuffels wil (leren) haken voor dit project.
Dus leerlingen, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes en nonkels, buren en
vrienden die al kunnen haken: ga aan de slag en haak een knuffeltje!
Samen staan we sterk en als iedereen er eentje haakt, maken we misschien een
groot verschil. We zullen de knuffels verkopen op onze gezellige stand van het
Lyceum, dus wees er snel bij!
Voor wie echter niet kan haken, willen wij initiatie-sessies geven.
De voorbeelden die je hier kan zien, zijn allemaal met enkele basissteken te
m(h)aken. Dus zeker voor iedereen haalbaar.
We starten na de Paasvakantie. Je kan voorlopig
inschrijven voor de volgende sessies:
(andere data volgen later)

-

maandag 29/04/2019 om 12h
maandag 29/04/2019 om 15h40
dinsdag 30/04/2019 om 12u
dinsdag 7/05/2019 om 12u
maandag 13/05/2019 om 15u40
maandag 20/05/2019 om 12u
maandag 20/05/2019 om 15u40

Wat heb je nodig?
* Haaknaald nummer 2,5 of 3
* Katoen haakgaren (nummer 2)
(deze je kan haken met naald 2,5-3)
Katoen geeft het mooiste resultaat, dus dan zal je het meest
tevreden zijn over je werk.

* Goed humeur om er een leuk samenzijn van te
maken!
Heb je interesse en zal je een knuffeltje haken? Stuur
ons dan een bericht via de account op smartschool
(naar Carolien Van Hoey of Nele Callebaut).
Zo krijgen wij een idee van het aantal knuffeltjes dat
we kunnen verkopen ten voordele van Levensloop.
Heb je interesse om een initiatie-sessie bij te wonen? Stuur ons dan een bericht
met de dag en het tijdstip van de sessie die je wil volgen. (meerdere mogelijk)
Alvast bedankt om gevolg te geven aan deze oproep!
We steunen elkaar en werken samen voor een goed doel.
Vriendelijke groeten,
Carolien Van Hoey en Nele Callebaut

PS. We willen nog even waarschuwen: haken is heel verslavend ;-)

