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PAASACTIESPAASACTIES  

In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief vragen we graag uw 

aandacht voor twee bijzondere paasacties. Eén actie is bedoeld 

voor het aanvullen van het budget voor vieringen en activiteiten. 

De opbrengsten daarvan worden volledig ingezet voor alle kinderen 

van onze school.  

Met de tweede actie sluiten we aan bij een lokaal initiatief.  Caitlin 

Broeders, afkomstig uit Axel, zamelt goederen in voor een school in 

Capricorn. Capricorn is één van de townships in Zuid-Afrika.  

Verschillende scholen, waaronder De Prins Willem van Oranje-

school uit Terneuzen en de St. Antoniusschool uit Axel, hebben al 

gedoneerd, of hebben toegezegd dit te doen. Het lijkt ons in ieder 

geval een mooi initiatief om bij aan te sluiten! 

DE TWIJN IN 

ACTIE VOOR  

KINDEREN UIT 

EN THUIS 



PAGINA 2 NIEUWSBRIEF 

TOWNSHIP CAPRICORN 

Mijn naam is Caitlin.   

In 2017 ben ik afgestudeerd van de middelbare school. Daarna heb ik een  
tussenjaar genomen en heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een Township ( 
Capricorn), in Zuid Afrika. Na mijn terugkomst ben ik een project gestart, Born in Capricorn, om de 
500+ kinderen waarmee ik samengewerkt heb verder te blijven helpen.  

Het doel van dit project is om een 20ft container te vullen met school-, sport- en kunstspullen.  
De container wordt eind mei verscheept. In juli ga ik zelf terug om alle spullen uit te delen.  

De firma Swagemakers, familie van Caitlin Broeders, 

stelt een container beschikbaar en bekostigd het  

vervoer van de container naar Capricorn, Zuid-Afrika. 

Op deze manier weten we ook zeker dat alle spullen die 

ingezameld worden de plaats van bestemming  

bereiken.  

Wie doen er allemaal al mee aan de actie?  

 De kinderen van de St. Antoniusschool uit Axel vullen 

150 schoendozen met schoolspullen voor de kinderen 

van de ‘Christian Davis’ basisschool.  

 De Prins Willem van Oranje heeft 25 leerlingentafels, 2 

keyboards en een tv gedoneerd. 

 Leerlingen van de Internationale School Antwerpen 

organiseren diverse activiteiten waarmee ze geld  

inzamelen voor de aanschaf van schoolmaterialen. 

 Voetbalvereniging Axel heeft sportartikelen  

geschonken. 

Meer lezen over de actie en de deelnemers? Zie voor meer 

informatie:        https://bornincapricorn.wixsite.com  
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WAT KUNNEN WIJ DOEN?WAT KUNNEN WIJ DOEN?  
We kunnen de kinderen in Carpicorn erg blij maken 

met allerlei spulletjes die voor ons vanzelfsprekend 

zijn zoals schriften, pennen, potloden, kleurtjes en 

etuis. Kortom, alles wat je nodig hebt op school!

Samen met de kinderen van de St. Antoniusschool  

uit Axel kunnen we een hoop kinderen gelukkig  

maken door zoveel mogelijk schoenendozen te vullen 

met alledaagse schoolspulletjes. 

Caitlin zorgt er dan voor dat alle 

pakketjes op de juiste plaats terecht 

komen! 

Help jij ook mee? Maak dan van een 

saaie schoenendoos een echt ver-

rassingspakket! Op het verlanglijstje 

kun je lezen wat er allemaal in mag. 

Veel succes!! 

Lever je gevulde schoenendoos  

uiterlijk 29 maart op school in.  

Wij zorgen ervoor dat jullie  

pakketjes op tijd in Axel zijn, zodat 

alles in mei naar Zuid-Afrika kan 

worden verscheept. 

Namens alle kinderen van Carpricorn 

alvast hartelijk bedankt! 

Het team van De Twijn doet natuurlijk ook mee! Wij gaan  

zoveel mogelijk dozen vullen met materialen die we teveel 

hebben, of niet meer gebruiken.  

 

Samen met jullie gaan we er een geslaagde actie van maken! 
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PAASACTIE VOOR DE LEERLINGEN VAN DE TWIJNPAASACTIE VOOR DE LEERLINGEN VAN DE TWIJN  

Voor de organisatie van onze activiteiten, vieringen en feesten, kunnen we altijd wel een beetje extra 

geld gebruiken. Onze kledingbeurs heeft € 365,00 opgebracht! Een mooi bedrag, waarmee we allerlei 

activiteiten kunnen organiseren die niet in de onderwijsbegroting van school opgenomen zijn.  

Naast het geld dat we nodig hebben om de feesten 

en vieringen te organiseren, kunnen we ook altijd 

wat extra's gebruiken voor het aanschaffen van 

materialen. Zo staan een aantal zaken nog hoog op 

ons verlanglijstje, waaronder een voetbalkooi voor 

de kinderen van de onderbouw en gordijnen in de 

hal die we kunnen gebruiken als coulissen bij het  

afscheid van groep 8 of voorstelling en vieringen in 

kader van de naschoolse activiteiten. 

Ook het schoolplein blijft een punt van aandacht. 

Stapsgewijs willen we het plein omvormen van een 

‘gewoon’ schoolplein naar een speel-, leer-, doe- 

en ontdekplein. 

Kortom, we hebben nog een hoop wensen…. 

SPONSORACTIE ‘DE TWIJN’ 

 

EEN MINIKRATJE MET TWEE  

GEKLEURDE KAARSEN IN DE VORM 

VAN PAASEITJES 

VOOR 4 EURO 

De paaseitjes en kratjes zijn, in opdracht van 

school, door bezoekers van activiteitencentrum 

Gors gemaakt. (Zij doen ook mee met onze  

naschoolse activiteiten) 

Door een minikratje met paaseitjes te kopen,  

profiteren niet alleen onze kinderen, maar ook de 

gebruikers van het activiteitencentrum. 

In totaal worden er 150 kratjes, met elk twee paaseitjes (de grootte van een gewoon ei), gemaakt. De 

voorraad is dus beperkt! De inkoopkosten voor school bedragen €2,50. De winst van €1,50 wordt be-

steed aan onze leerlingen. Als we alle kratjes verkopen (en dat hopen we natuurlijk), dan kunnen we 

€225,00 toevoegen aan de kas van de AC. Interesse? Lever dan onderstaande bon z.s.m. op school in. 

Dhr./Mevr. …………………………………….. ouder van …………………………………… uit groep ………………..  

wil graag één van de paaskratjes kopen voor € 4,00.  

 

Als er kratjes over zijn, dan wil ik graag …………..  kratje(s) extra. 

Dit antwoordstrookje voor 15 maart inleveren bij de leerkracht van uw kind. U krijgt in de week van 

25 maart bericht of u meer dan één kratje kunt kopen. 

U ontvangt uw bestelling in de eerste of tweede week van april 


