Geefmarkt

Terug naar school

Het Huis van het Kind Kortenberg organiseert een Geefmarkt waar ‘terug naar school’
centraal staat. Omdat élk kind en élke jongere maximale groeikansen verdient!

Woensdag 24 augustus 2022 van 14 tot 19 u.

Wil je graag je schoolspullen een tweede leven geven?
Breng ze dan vóór vrijdag 19 augustus binnen in de Bib van Kortenberg
tijdens de openingsuren. Of maak een afspraak met het Huis van het Kind via
onderstaande contactgegevens.

Zoek je misschien zélf kaftpapier of een leuke boekentas?
Kom dan een kijkje nemen op woensdag 24 augustus tussen 14 en 19 u. op
het binnenplein van serviceflats Dry Coningen (Leuvensesteenweg 190) en
misschien vind je wel iets leuks!
Voor meer info, surf naar kortenberg.be/geefmarkt-2022
Huis van het kind Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
02 755 30 70
huisvanhetkind@kortenberg.be

Bib Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
02 755 22 90
bibliotheek@kortenberg.be

Het Huis van het Kind Kortenberg organiseert op woensdag 24 augustus
tussen 14 en 19 u. op het binnenplein van serviceflats Dry Coningen
(Leuvensesteenweg 190) een Geefmarkt waarbij ‘terug naar school’ centraal
staat. Omdat élk kind en élke jongere maximale groeikansen verdient!

Wil je graag je schoolspullen een tweede leven geven?
Gebruikt jouw kind zijn/haar vorige boekentas misschien niet meer, maar
is deze nog in goede staat om er nog een jaartje mee naar school te gaan?
Misschien kan je hiermee een ander kind nog een fantastische schooltijd
bezorgen!
Kijk daarom snel in al je kasten, zolder of kelder welke schoolspullen je niet
meer gebruikt, maar wel nog bruikbaar zijn.
Welke schoolmaterialen zijn welkom? Boekentassen, kaftpapier, passers,
kleurpotloden, gommen, magneten, kaften, schriften, zwemzakken,
rubberlaarzen voor kinderen, ...
Inzamelpunten:
- Je kunt alles vóór vrijdag 19 augustus binnenbrengen in de Bib van
Kortenberg tijdens de openingsuren. Of maak een afspraak met het Huis van
het Kind (zie contactgegevens andere kant van deze flyer).
- Tot het einde van het schooljaar kan je schoolspullen binnenbrengen in
basisschool De Klimop (Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps) of van 1 tot 5 juli in
basisschool Mater Dei (Engerstraat 10, Erps-Kwerps).
Heb je misschien ook nog kledij in goede staat voor kinderen van 0 tot 16
jaar? Dit kan je steeds binnenbrengen in tweedehandswinkel De Kapstok
(Leuvensesteenweg 353, Kortenberg).

Zoek je misschien zélf kaftpapier of een leuke boekentas?
Kom dan een kijkje nemen en misschien vind je wel iets leuks!
Kinderanimatie is voorzien, dus breng zeker je kinderen mee. Elk kind ontvangt
ook nog een leuke verrassing van het Huis van het Kind.
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