
 

 
 
Datum:    11 december 2015 
Betreft:    Schoter Christmas, dinsdag 15 december om 19.00 uur.  
Kenmerk: 15.030/WRT 
 
 
Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het tvwo, 1e en 2e  leerjaar 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op dinsdag 15 december vieren wij Schoter Christmas. Een gezellige en sfeervolle avond geheel 
verzorgd door de leerlingen en docenten van het tweetalig vwo. Tijdens deze avond presenteren de 
leerlingen uit klas 1A en 2A ‘Christmas around te world’. Leerlingen van klas 3A helpen met de 
organisatie en ontvangst. Uiteraard wordt de hele avond voornamelijk Engels gesproken.  
 
Schoter Christmas begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.  
 
Inmiddels is het een  traditie geworden dat tijdens Schoter Christmas ook een “Bake Sale” wordt  
georganiseerd. De opbrengsten hiervan gaan naar een goed doel dat door de leerlingen uit klas 3A 
wordt uitgezocht. Dit jaar is dat de stichting VluchtelingenWerk Nederland. De stichting behartigt de 
belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en 
met de integratie in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk is dé organisatie die 
vluchtelingen helpt die in Nederland komen en hier een nieuw bestaan opbouwen. De opbrengsten 
van de bake sale gaan naar één van de projecten van de stichting in Haarlem.   
 
Het zou geweldig zijn als ouders en/of leerlingen van klas 1A en 2A en 3A een lekkere cake of taart 
kunnen bakken zodat we een leuke opbrengst kunnen behalen en de kinderen in Malawi ook een 
vrolijk kerstfeest hebben. Helpt u mee? Bakt u ook wat lekkers? 
 
Namens de leerlingen en het hele tvwo team hoop ik van harte dat u op deze feestelijke avond 
aanwezig kunt zijn. Voor meer informatie kunt u zich per e-mail richten tot de mentor van uw kind of 
b.paro@schoter.nl 
  
Tot dan! 
Met vriendelijke groet,  
 
Brigitte Paro  
Mirelle de Weerdt,  
en team tvwo. 
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