Kids With A Cause is Potter Road’s community service club. Instead of meeting in
person this year, KWAC will be posting resources on social media and in the Friday
Folder, so that kids and families can continue helping our community! Every month,
KWAC will highlight both a service activity and a local charity.
For March, donate to your local food pantry. For many food pantries, March is a time
when donations start to run low and this year, the need is greater than ever. Along with
canned and boxed goods, food pantries appreciate fresh produce, healthy snacks and
even diapers.
Charity Spotlight: A Place To Turn. Located in Natick at 99 Hartford Street, A Place To
Turn is a choice food pantry. This means that when clients go to Å Place To Turn, they
shop for their items instead of receiving a bag of goods already packed for them. To
learn more, go to aplacetoturn-natick.org

Kids With A Cause é o clube de serviço comunitário da Potter Road. Ao invés de nos
encontrarmos pessoalmente este ano, KWAC postará recursos nas mídias sociais e
nas pastas das sextas-feiras, para que as crianças e as famílias possam ajudar nossa
comunidade! Cada mês, KWAC destacará uma atividade e uma instituição de caridade
local.
Para o mês de março, faça uma doação a seu banco de alimentos local. Para muitos
deles, março é um período em que as doações começam a escassear e este ano a
necessidade é maior do que nunca. Além de enlatados e alimentos empacotados, os
bancos de alimentos agradeceriam produtos frescos, ítens saudáveis para lanche e até
mesmo fraldas.
Instituição de caridade em destaque: A Place to Turn. Localizada em Natick na 99
Hartford Street, A Place to Turn é um banco de alimentos com escolha. Isso significa
que quando clientes vão ao A Place to Turn, eles escolhem seus ítens ao invés de
receberem uma sacola de produtos já empacotados para eles. Para saber mais,
visite aplacetoturn-natick.org

HELP SUPPORT

POTTER ROAD ELEMENTARY SCHOOL PTO
WHERE 400 Cochituate Road, Framingham, MA 01701
WHEN Sat, Mar 20th

FROM

4:00pm - 8:00pm

Order online at panerabread.com and enter code PRFUND at checkout.
You can also bring this flyer or show a digital version to the cashier when
ordering at the cafe to ensure your organization gets a portion of the proceeds.

WE’RE COMMITTED TO YOUR SAFETY.
We offer a variety of ordering options so you can support the cause in whichever way
you feel most comfortable. Services vary by cafe.

*20% of total net sales from your designated fundraising event will be donated to your organization.
Gift card, catering, kiosk and orders placed on third party delivery sites are excluded and will not count towards the event.
Other restrictions apply. For complete details, visit: http://fundraising.panerabread.com/terms-conditions/

Learn more at Fundraising.PaneraBread.com
©2021 Panera Bread. All Rights Reserved.

AJUDA DE SUPORTE

PTO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA ESTRADA DE POTTER
ONDE 400 Cochituate Road, Framingham, MA 01701
QUANDO Sábado, 20 de marco

A PARTIR DE 4:00PM – 8:00PM

Encomende online em panerabread.com e insira o código

PRFUND no checkout. Você

também pode trazer este folheto ou mostrar uma versão digital ao caixa ao fazer o pedido no
café para garantir que sua organização receba uma parte dos lucros.

ESTAMOS COMPROMETIDOS COM A SUA SEGURANÇA.
Oferecemos uma variedade de opções de pedido para que você possa apoiar a causa de qualquer
maneira você se sente mais confortável. Os serviços variam de acordo com o café.

* 20% das vendas líquidas totais de seu evento de arrecadação de fundos designado serão
doados à sua organização.
Cartões-presente, catering, quiosques e pedidos feitos em sites de entrega de terceiros
estão excluídos e não contam para o evento.
Outras restrições se aplicam. Para obter detalhes completos, visite:
http://fundraising.panerabread.com/terms-conditions/

Saiba mais em Fundraising.PaneraBread.com
© 2021 Pão Panera. Todos os direitos reservados.

