
 

 

Datum:     4 december 2015 
Betreft:     kerstlunch op vrijdag 18 december en kerstactie voor Voedselbank 
Kenmerk: 15.028/BTZ 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Door middel van dit schrijven informeren wij u over het verloop van de laatste schooldag voor 
de kerstvakantie.  
 
Kerstontbijt: op vrijdag 18 december hebben de leerlingen van klas 1 en 2 de eerste drie 
uur vrij. Dit in verband met het onderbouwgala de avond ervoor. Voor de andere klassen 
verlopen de eerste drie lesuren volgens het lesrooster. Tijdens het 4e en 5e lesuur (tussen 
11.00 uur – 12.30 uur) gaan alle leerlingen met hun klas met elkaar genieten van een 
kerstlunch. Deze lunch wordt door de leerlingen zelf voorbereid. In overleg met de 
klassenmentor wordt een verdeling gemaakt van de gerechten die elke leerlingen thuis klaar 
maakt of van huis meeneemt.  
 
Om 12.30 uur is de kerstlunch afgelopen en vanaf dat moment start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie.  
 
Kerstactie: dit jaar houdt het Schoter -  net als voorgaande jaren - een kerstpakkettenactie 
voor de Voedselbank. Met medewerking van een aantal leerlingen uit klas 2Mb gaat Het 
Schoter op de vrijdag voor de kerstvakantie voedselpakketten overhandigen aan de 
Voedselbank. 
 
Via de mentoren en de leerlingen van klas 2Mb wordt uw kind benaderd om vanaf de 
komende week tot en met uiterlijk donderdag 17 december een paar verpakte houdbare 
producten mee naar school te nemen (koffie, thee, rijst, suiker, jam, chocola, koekjes enz.) 
zijn van harte welkom. Wij zorgen er op school voor dat de producten verpakt worden in 
kratten zodat deze gemakkelijk opgehaald en vervoerd kunnen worden door medewerkers 
van de Voedselbank. 
 
Wij willen u vriendelijk vragen om – indien mogelijk - uw medewerking te verlenen aan het 
doen slagen van deze actie en uw kind een aantal producten mee te geven.  Bij voorbaat 
hartelijk dank! Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw kind of met de betreffende teamleider. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 
R. Bootz, teamleider tvwo 


