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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit klas 2 
 

 

 

 

 

Datum:   18 februari 2022 

Kenmerk: 212200314/FIL 

Betreft:  NLDoet   

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling,  

 

Binnenkort is het in Nederland weer NLdoet. NLdoet is de grootste landelijke vrijwilligersactie 

van het Oranje Fonds. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Zonder hen zou onder 

meer de contributie van sportclubs omhoog gaan, kunnen sociale activiteiten niet meer 

georganiseerd worden en zal een grote groep mensen niet meer de hulp kunnen krijgen die 

zij zo hard nodig hebben.   

 

Als school vinden wij het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. 

Naast dat het zo belangrijk is voor de hele samenleving, levert het namelijk ook vaak een 

ontzettend leuke ervaring op, je leert nog meer over je eigen interesses en kwaliteiten, je 

kunt nieuwe contacten opdoen, het is goed voor je cv en het voelt gewoon goed om iets voor 

een ander te kunnen doen.  

 

Het vrijwilligersproject organiseren wij dit jaar speciaal voor alle tweedeklassers. Leerlingen 

van de mavo, havo en het vwo zijn ingedeeld op ieder een eigen dag (zie onder). De 

reguliere lessen die dag komen te vervallen. Het project wordt gecoördineerd door 

CityShapers, een vrijwilligersorganisatie in Haarlem waar wij vaker mee samenwerken.   

 

Indeling:   

• Woensdag 9 maart: 2 mavo (locatie: Sorghbosch, verzamelpunt: Koedieflaan 97 

Heemstede)  

• Donderdag 10 maart: 2 vwo (locatie: Groenendaalse bos, verzamelpunt: 

Groenendaal 5 Heemstede, voor ingang Speeltuin Groenendaal)  

• Vrijdag 11 maart: 2 havo (locatie: Groenendaalse bos, verzamelpunt: Groenendaal 5 

Heemstede, voor ingang Speeltuin Groenendaal)  

 

Praktische zaken:  

• Tijd: 9.30 tot 15.30 uur   

• Invulling project: meehelpen aan het herstel van het ecologisch evenwicht in het bos 

• Wat neem je mee: drinken, lunch, kleding die vies en nat mag worden, pen  

• Vervoer: eigen vervoer  
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Heel veel plezier alvast en tot dan! Mocht uw zoon/dochter die dag door omstandigheden 

niet kunnen komen of er dan contact wordt opgenomen met zowel de balie als de 

coördinator van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martine Elsinga   Coördinator mavo 

Rico Hoogenboom   Coördinator 23 havo 

Mirel de Weerdt   Coördinator vwo  

Anouk Filius     Decaan   


