
(Meer info ) 

Kip & Rib 

festijn 
Levering op vrijdag 29 maart 

 
 

 

Elk jaar zetten we ons als school in voor een goed doel. Dit jaar kozen we voor Pleegzorg Vlaanderen. 

Op de achterzijde van deze brief kan je lezen waarom we deze kippenverkoop organiseren. We hopen 

natuurlijk om massaal veel kippen, ribbetjes en gebakken ‘patatjes’ te kunnen verkopen om zoveel 

mogelijk kinderen een unieke en onvergetelijke vakantie te bezorgen die ze anders nooit kunnen 

beleven. Jij kan daarbij helpen door die dag kip aan ’t spit en/of ribbetjes op het menu te zetten! 

Vul hiervoor onderstaande bestelbon in en bezorg deze, samen met het gepaste geld, af aan de 

leerkracht van de klas. Je krijgt de bestelbon nadien afgestempeld terug waarmee je dan je 

bestelling kan ophalen aan het kippenkraam op de speelplaats van onze school. 

 Bestellen kan tot vrijdag 22 maart. 

 Afhalen gebeurt op vrijdag 29 maart na schooltijd. 

------------------------------------------- 
Bestelling Kip & Rib festijn 

Naam:…………………………………………..………    Klas:…….. 

Kip aan ‘t spit  ……….x € 9/st   = €………. 

Gebakken patatjes ……….x € 4/500gr = €………. 

Ribbetjes   ……….x € 9/lat = €………. 

     TOTAAL = €……….   
! Bezorg deze bestelbon met het gepaste geld terug aan de school. Eens afgestempeld krijg je deze terug en 

breng je hem mee om je bestelling op te halen op vrijdag 29 maart na schooltijd.  

kip aan ‘t spit 

€ 9 per stuk 

gebakken ‘patatjes’  

€ 4 voor 500 gr. 

ribbetjes 

€ 9 per lat 



Sociaal zomerkamp Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel organiseert tijdens de zomervakantie een 10 dagen durend sociaal kamp 

voor kansarme kinderen van 6 jaar tot 12 jaar die in de reguliere jeugdwerking niet terecht kunnen. 

Het kamp wordt geleid door een ploeg monitoren en we streven naar een omkadering van 1 monitor per 3 kinderen. 

Hierdoor kan er specifieke aandacht uitgaan naar de noden en de behoeften van ieder kind en krijgt ieder kind 

de nodige aandacht. 

Het kamp richt zich tot thuiswonende kinderen uit kansarme gezinnen die begeleid worden in het kader van 

ondersteunende pleegzorg of wachtend zijn op een logeergezin. Uitzonderlijk kunnen eveneens kinderen uit 

fragiele netwerksituaties deelnemen door de strakke omkadering die het kamp biedt. Dit kamp geeft deze 

kinderen de gelegenheid om zich gedurende 10 dagen uit te leven in een groene omgeving en deel te nemen aan tal 

van activiteiten. Er is een strakke, duidelijke structuur van waaruit de kinderen leren omgaan met bepaalde regels 

en afspraken en functioneren in groepsverband. 

Het kamp heeft ook een preventief karakter. Het kan ertoe bijdragen dat een escalatie van problemen tijdens 

de, voor sommige ouders moeilijke, vakantieperiode wordt vermeden. Het gaat over het algemeen om gezinnen die 

beperkte financiële middelen hebben waardoor ze hun kinderen niet aan ‘gewone’ vakantie-activiteiten kunnen 

laten deelnemen. 

De coördinatie van het kamp gebeurt door medewerkers van Pleegzorg zelf. Het kamp wordt geleid door een 

verantwoordelijke en een ploeg monitoren. De kinderen worden volgens leeftijd in groepen verdeeld onder leiding 

van 2 monitoren. We kiezen er bewust voor om (ex)pleegkinderen ook mee in te zetten als monitor. Dit geeft hen 

de kans om kinderen over hun eigen ervaringen te laten vertellen en hierop in te gaan. 

De organisatie van dit sociaal kamp kost jaarlijks heel wat geld. Aangezien er geen beroep kan worden gedaan op 

subsidies en de ouderbijdragen onvoldoende zijn om de kosten te dekken wordt de financiering hoofdzakelijk 

gedragen door giften van particulieren en sponsors. 

Daarom dat onze school dit kippenfestijn organiseert. Omdat elk kind, met welke sociale achtergrond ook, recht 

heeft op een leuke vakantie en van deze 10 dagen een festijn kan maken. 

Wij hopen hierbij op uw steun te kunnen rekenen om er op 29 maart een massale kippen- of ribbetjesdag van te 

maken en op die manier heel wat kinderen aan mooie herinneringen te helpen waartoe ze anders de kans niet zullen 

krijgen. 

Bij voorbaat al hartelijk dank en 

SMAKELIJK! 
 


