
 
 
 
       
 
 
 
 
Betreft: Informatie cadeautjesbeurs 
 
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: hier 
hebben jullie alle informatie over ontvangen. En mocht je nog iets willen weten, dat 
vind je de brief op de site (www.detooroopmavo.nl)  
Let op a.s. vrijdag 13 december moet je sponsorkaart + sponsorgeld binnen zijn bij 
de administratie! 
 
Verder ben je al geïnformeerd over de cadeautjesbeurs.  
Je neemt op maandag 16 december een cadeau mee naar school en levert deze in 
bij je mentor. Neem iets mee dat voor jou geen waarde meer heeft, waar je nu niet 
meer mee speelt, maar dat nog wel heel is en er goed uitziet. Zorg wel dat het iets is 
dat je makkelijk mee naar school kunt nemen. Met alle ingezamelde cadeaus houden 
we een beurs voor alle leerlingen op vrijdag 20 december na het kerstontbijt!  
De 10 leerlingen met het meeste sponsorgeld van het schaatsen, mogen als eerst 
een cadeau kiezen. Zij hoeven hier niks voor bij te dragen aan het goede doel omdat 
zij al zo veel geld hebben opgehaald! Het is niet verplicht om een cadeau te kopen, 
maar aangezien de Kerstdagen voor de deur staan, een mooie kans.  
 
Ga dus thuis goed op zoek naar iets moois, maar dat voor jou niet veel waarde meer 
heeft. Denk aan games, speelgoed, bordspelletjes of een hockeystick/tennisracket 
waar je niet meer mee speelt. Alle cadeaus die overblijven worden geschonken aan 
het AZC Rotterdam. 
 
Hiermee geef je alle kinderen die geen cadeau’s krijgen, toch een mooie verjaardag! 
 
Het Social X-mas Team 
 
Cadeaus worden ingenomen op maandag 16 december: 
 
Klas 1A: 3e lesuur GS, bij mevr. Kanhai 
Klas 1B: 5e lesuur AK, bij dhr. Catijn 
Klas 1C: 2e lesuur WIS, bij mevr. Van Dam 
Klas 1D: 4e lesuur bij mevr. Ferguson 

http://www.detooroopmavo.nl/

