
Beste ouders en verzorgers van leerjaar 2, 

Volgende week start de activiteitenweek. De leerlingen zullen veel leuke activiteiten ondernemen. 

Alle leerlingen van de onderbouw sluiten Rots & Water af. Daarnaast kunnen de leerlingen geld 

inzamelen voor een goed doel. Dit doen we door statiegeldflessen in te zamelen. Want alle kleine 

beetjes helpen.  

Dit jaar willen we het opgehaalde bedrag doneren aan stichting Kika.  

Er zijn veel leerlingen die het woord kanker als ´krachtterm gebruiken´. Ze zijn zich niet (altijd) 

bewust van wat het schelden met deze ziekte met een ander doet. Tijdens deze week proberen we 

een stuk bewustzijn te creëren. Het is fijn als u hier thuis ook aandacht aan besteed. Zo maken we 

samen de school voor iedereen een fijnere plek om te leren. 

Wilt u ook een bedrag doneren aan Kika? Dan kunt u gebruik maken van de QR-code onderaan de 

brief. 

Het programma  

• Maandag 19 december  

De leerlingen krijgen de afsluiting van Rots en Water, doen een klassenactiviteit en er wordt 

een film gekeken over leeftijdgenoten die te maken krijgen met kanker (Kankerlijers). 

• Dinsdag 20 december  

De leerlingen krijgen naast de klassenactiviteit, een percussieles en een sportactiviteit. 

• Woensdag 21 december  

De leerlingen krijgen een workshop The Hot Peaches. Wie je ook bent, in welk hokje men je 

ook probeert te plaatsen, iedereen mag een Hot Peach zijn! 

• Donderdag 22 december  

We ronden het jaar af met een gezellig kerstontbijt. Elke leerling neemt iets lekkers mee om 

te delen. Daarna kunnen we elkaar alvast een fijne vakantie toewensen. 

• Vrijdag 23 december  

We gaan met alle tweede klassers van 12:00 -13:30 schaatsen. We verzamelen om 11:45 bij 

de Jaap Edenbaan. De leerlingen huren daar schaatsen op kosten van de school. Denk aan 

warme kleding. Het is verplicht om tijdens het schaatsen handschoenen te dragen! 

Kortom, het wordt een week om naar uit te kijken! 

Met vriendelijke groet,  

 

Mevrouw Schoonheijm 

Leerjaarcoördinator 

Mevrouw Kuipers     

Teamleider onderbouw  

 


