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Datum :  september 2022 

Ons kenmerk : JL1-6/NTN/kpw 

Onderwerp :  Actiedag 5 december 2022 

 

 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een actiedag voor een goed doel. De actiedag is op 
maandag 5 december. Deze hele dag zijn er geen lessen, maar worden er voor- en door leerlingen activiteiten, 
workshops en een foodmarket georganiseerd, waarvan de opbrengsten volledig naar het goede doel gaan. 

Het goede doel dit jaar is een school in Sierra Leone. Deze school is afgelopen jaar bezocht door meneer 
Weeda en hij heeft daar kunnen zien dat ze onze hulp goed kunnen gebruiken. De leerlingenraad heeft 
ingestemd met dit goede doel, waarover jullie meer informatie kunnen lezen in de bijlage. In de lessen zal er 
ook nog aandacht besteed worden aan de actiedag en het goede doel. 

Tijdens de actiedag zijn er verschillende keuzes voor leerlingen: 

• Een leerling kan zich opgeven voor de foodmarket. Dat betekent dat de leerling thuis iets kookt of bakt 
en dat op de foodmarket verkoopt aan de leerlingen van de school die allemaal tijdens de actiedag 
aanwezig zijn en pauzes hebben tijdens de activiteiten of workshops. 

• Een leerling kan een workshop aanmelden. Dat betekent dat de leerling (of een groepje leerlingen) 
ergens goed in is (bijvoorbeeld: dammen, dansen, enz.) en daar een workshop van verzorgt voor de 
andere leerlingen van de school, die zich daarvoor kunnen inschrijven. Dit zal plaatsvinden onder 
toeziend oog van een docent. 
Docenten zelf verzorgen ook workshops waarvoor ingeschreven kan worden. 

• Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een activiteit, zoals een sponsorloop of een voetbaltoernooi. 
Leerlingen kunnen ook zelf een activiteit verzinnen en die aanmelden bij ons. 

Leerlingen die op de foodmarket hun cup-cakes (bijv.) verkopen, halen op deze manier geld op voor het goede 
doel. Leerlingen die zich inschrijven voor het volgen van een workshop of het doen van een activiteit betalen 
hiervoor 5 euro en dragen zo bij aan de opbrengst voor het goede doel. Leerlingen die zelf een workshop gaan 
geven of een activiteit organiseren betalen niks, zij halen geld op doordat de leerlingen die zich inschrijven 
voor hun workshop of activiteit hiervoor 5 euro betalen.  

Hopelijk krijgen jullie er al zin in! Houd je mail goed in de gaten, want zeer binnenkort krijg je een mail met de 
vraag of je iets wil organiseren voor de actiedag: een workshop, activiteit of een standje op de foodmarket. 
(Als je zelf niets wil organiseren, maar je wil inschrijven voor een workshop of activiteit die door een ander 
gegeven wordt, hoef je met die volgende mail nog niks te doen.) 

 

Hartelijke groet, 

 

Carin Jansen, Feike Weeda en Christianne Nuijten 


