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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1tmc, 1thb, 1tva, 2tha, 2tva, 2tma, 

3tva & 3tha 
 

 

 

 

Datum:   22 november 2019 

Kenmerk: 1920000115/DON 

Betreft:  Schoter Cristmas 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dinsdag 17 december vieren wij van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur Schoter Christmas. 

Dat is een gezellige en sfeervolle avond, die geheel verzorgd wordt door de leerlingen en 

docenten uit de onderbouw van de tweetalige afdeling. Tijdens deze avond vertellen de 

leerlingen uit klas 1tto over kersttradities in verschillende landen. De leerlingen uit klas 2tto 

verzorgen originele opvoeringen van een kerstverhaal en organiseren Schoter X-mas 

Sportgames in de aula. Leerlingen van klas 3tto helpen met de organisatie en ontvangst. Bij 

binnenkomst is er warme chocomel en uiteraard spreken we de gehele avond Engels. 

 
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 gekozen is door 
de leerlingen van 3tto. Het zou geweldig zijn als ouders en/of leerlingen van de klassen 1tto, 
2tto en 3tto een lekkernij kunnen bakken zodat we veel geld inzamelen. 
 
Vorig jaar hebben wij voor het eerst geld ingezameld voor de Divinity Foundation. Het is een 
organisatie die vrouwen en jonge kinderen in Afrika helpt. Ze bieden onder andere medische 
hulp, zorgen dat meisjes weer naar school gaan en helpen met het bouwen van een rescue 
center. Tijdens Schoter Christmas kan iedereen zien wat er met het opgehaalde geld is 
gedaan. Aangezien dit een enorm succes was, hebben wij besloten dit jaar wederom geld 
voor deze organisatie op te halen.  
 
Namens de leerlingen en het hele tto team hopen we van harte dat u op deze feestelijke 
avond erbij kunt zijn. Voor meer informatie kunt u zich per e-mail richten tot de mentor van 
uw kind of Jenneke Don.  
  
Tot dan! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Verhage, mentor 3TVa 
Jenneke Don, mentor 3THA & coördinator tto 
Brenda Stam, head of the bilingual department 

 


