
 
 
 
       
 
 
 
Beste leerling uit klas 1, 
 
Dit jaar wordt Social X-mas gehouden op donderdag 19 december 2019. 
Met alle brugklasleerlingen gaan we die dag schaatsen voor ons goede doel: 
Stichting Jarige Job. De stichting geeft een verjaardagsbox t.w.v. €35,- aan kinderen 
in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat zij het thuis niet breed 
hebben. Want wist je dat 61.000 kinderen, hier in Nederland, hun verjaardag niet 
kunnen vieren? 
Met onze opbrengst willen wij ervoor zorgen dat er veel meer boxen komen, zodat 
ook deze kinderen hun verjaardag zowel thuis als op school kunnen vieren. 
 
We verzamelen om 13:30 uur op het schoolplein en fietsen gezamenlijk naar 
schaatsbaan Rotterdam (www.schaatsbaanrotterdam.nl) aan het Toepad 95. 
Woon je in de buurt, dan mag je ook zelf naar de schaatsbaan komen. Je moet dan 
uiterlijk om 14.15 uur aanwezig zijn. Je ouders moeten je hiervoor wel toestemming 
geven op de sponsorkaart. Als je met school naar huis fietst, dan ben je rond 17.00 uur 
weer terug op de TooropMavo. 
Let op: het kan flink koud zijn op de schaatsbaan, dus kleed je warm aan.  
Handschoenen zijn verplicht!  
Als je zelf geen schaatsen hebt, dan kun je deze huren bij de schaatsbaan.  
Dit kost € 5,- en moet je zelf ter plekke betalen. 
Als je heel graag Noren wilt huren (zodat je extra veel rondjes kunt schaatsen), kun 
je dit ook op de sponsorkaart aangeven.  
 
Cadeautjesbeurs + sponsoring 
Daarnaast neem je een cadeautje mee. Iets dat je misschien ooit hebt gehad, maar 
waar je nooit meer mee speelt. Met alle ingezamelde cadeaus houden we een beurs 
voor alle TooropMavo leerlingen. Hierbij gaat de opbrengst uiteraard ook weer naar 
ons goede doel! 
 
Je kunt je per rondje laten sponsoren, of met een vast bedrag voor deelname aan de 
activiteit. Het minimale sponsorbedrag is €10,-.      
Naast deze brief ontvang je een sponsor-/stempelkaart. De sponsorkaart moet 
uiterlijk vrijdag 13 december bij de administratie (Mw. De Haas / Mw. Ribbels) zijn 
ingeleverd. Het sponsorgeld dat je bij elkaar schaatst, kan je in de eerste week van 
januari inleveren bij de administratie. 
 
Ga dus langs bij opa’s/oma’s, vrienden, familie en buren om zo veel mogelijk geld op 
te halen voor Stichting Jarige Job! 
 
We gaan er een leuke dag van maken en op naar zo veel mogelijk 
verjaardagsboxen!   

  
Het Social X-mas Team 

http://www.schaatsbaanrotterdam.nl/

