Beste ouders,
In november staat er een werkavond gepland voor klas 1. Het is de bedoeling dat we dan een tekenmap gaan
maken voor onze kinderen.
De tekenmap wordt het cadeau voor 5 december. Voor veel materialen wordt gezorgd, maar de stof voor de
map moeten jullie zelf aanschaffen. Het gaat om 80 bij 60 cm. De map wordt gebruikt tot en met de 6e klas,
denk hieraan bij je stofkeuze.
De stof kan o.a. worden aangeschaft op de markt, bij Karo-stoffen op de Voorheuvel 49. Ook bij Marina's
Quiltcorner (Pleineslaan 32b in Den Dolder) is een grote sortering aanwezig. Op www.quiltcorner.nl kun je een
gedeelte van het aanbod zien.
Er is via de ouderpagina op de website een werkbeschrijving te downloaden (het is handig als je die al een keer
gelezen hebt voordat je aan de map gaat werken).
De plaats waar we de mappen gaan maken, wordt nog bekend gemaakt. Neem voor die avond in elk geval
onderstaande artikelen mee:








de stof
kwast voor de lijm
goede stofschaar
papierschaar
lineaal/centimeter
potlood
oude kranten

Misschien een overbodige melding maar de ouders van wie de kinderen niet meer geloven in de Sint willen we
vragen om hun kinderen echt op het hart te drukken dat ze dit niet aan de andere kinderen mogen vertellen.

Boodschappenlijst bij tekenmappen
Aanschaffen voor de hele klas:






Karton en papier
(via school Annelies de Kievit, Socrateslaan)
Boekbinderslijm
(via Heger en van de Berg, als je zegt dat het voor de vrije school is, krijg je korting)
Boekbinderslinnen, kan voorgesneden worden
(via De Papierderij, Leo Hoegen 030-6959585)
Fiberfill
(markt Utrecht, misschien ook wel op de markt in Zeist of bij Karo-stoffen op de Voorheuvel)
Gekleurd elastiek
(Bado op Oude Arnhemseweg of op de markt)

Ouders zelf laten kopen:
 stof voor de map, 80 bij 60 cm

