
 

Beste leerling, 

Zoals je weet wordt Social X-mas gehouden op  
donderdag 19 december 2019.  

 
Jij bent ingedeeld bij het #ShareAndCare programma en je gaat een aantal leuke workshops 
doen voor het 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 starten om 10.00 uur en de workshops zullen rond 16.00 uur afgelopen zijn. Om 
daadwerkelijk om 10.00 uur te kunnen starten, moet je om 9.45 uur aanwezig zijn op de 
TooropMavo. 
Er zal een zeer gevarieerd #ShareAndCare programma geboden worden met leuke 
workshops die in het teken van delen staan, en zorgen voor iets of  iemands anders. 
Tijdens de middagpauze neem je voor een andere leerling een lunchpakketje mee en iets te 
drinken.  
 
Sponsoring  
Je kunt je per #ShareAndCare workshop laten sponsoren of in één keer voor alle 
#ShareAndCare workshops.  
Je krijgt per workshop een stempel of handtekening als je die goed volbracht hebt. 
Het minimale bedrag dat we van je verwachten is €10,-. Natuurlijk kan je meer ophalen als 
je je per workshop door meerdere mensen laat sponsoren. 
 
Achterop deze brief staat een sponsorkaart. De sponsorkaart, inclusief het sponsorgeld, 
moet uiterlijk vrijdag 13 december bij de administratie (Mw. Ribbels / Mw. de Haas) zijn 
ingeleverd. (Als je sponsor pas achteraf wenst te betalen, dien je het geld dus voor te 
schieten om het 13 december in te kunnen leveren en moet je extra je best doen,  
de 19e . 
 
Ga dus bij opa’s, oma’s, vrienden en familie langs om zo veel mogelijk geld op te halen voor 
de STICHTING JARIGE JOB.  
Wij hebben er heel veel zin, jij toch ook?   

 
 

Het Social X-mas Team  
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Deze sponsorkaart uiterlijk 13 december inleveren bij de administratie. 

Dan weten wij wie jou gaat sponsoren en wat wij ongeveer te verwachten hebben. 

Heb je veel sponsoren en nog een kaart nodig? 

Ga dan even bij de administratie langs. 

Naam:…………………………………………. 

Klas:….. 

SPONSORKAART 

 


