
 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van AH13 en AH18 
 
Ermelo, 6 maart 2020 
 
Betreft: Actiedag 15 april 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Binnenkort is de actiedag voor het goede doel “Charis”. Op 15 april. Hierover hebben de 
leerlingen uitvoerig van alles gehoord en gezien. En voor u als ouders stond hierover nieuws 
in de nieuwsbrief en op de site. 
 
Om geld in te zamelen is een actiedag georganiseerd. Alle klassen doen iets leuks op deze 

dag. De ene klas gaat auto’s wassen, de ander blikgooien, nagels lakken of smoothies 

verkopen. Kortom; er wordt van alles gedaan om geld in te zamelen. 

U bent van harte welkom om te komen kijken, vanaf 11.30 uur.  

Met twee klassen: AH13 en AH18 willen we gaan lopen. Als een sponsorloop. De leerlingen 
krijgen een sponsorkaart mee waarop ze de bedragen kunnen invullen. Het bedrag kunnen 
ze op de actiedag meenemen. 
 
Omdat er een heel aantal Zeewoldenaren in deze klassen zitten leek het ons leuk om van 
Zeewolde naar school te lopen. We smokkelen het stukje met de pont, dus we starten op de 
plek waar de pont afmeert. Daarna wandelen we met de hele klas naar school terug. Daar 
doen we ongeveer twee uur over. Er gaat een bezemwagen mee in geval van nood, hiervan 
kunnen alle leerlingen gebruik maken. 
Ook als het regent laten we het gewoon door gaan – dan maken we er een sport van om 
samen onder een plu verder te bikkelen en zijn ze hun sponsorgeld meer dan waard…  
 
Het eerste uur hebben ze gewoon les. Dus iedereen is op school. Om 9.20 uur verzamelen 
we bij de hoofdingang. Daar stappen de leerlingen in auto’s en vertrekken we met een heel 
aantal auto’s naar strand Horst, bij de pont. Dan lopen we terug en onderweg krijgen de 
leerlingen wat lekkers te drinken en wat te eten. Bij school worden ze ingehaald door fans en 
maken we het opgehaalde bedrag bekend (we gaan er wel van uit dat elke leerling tenminste 
een tientje op weet te halen…:) Meer mag ook! De leerling die het meeste geld weet op te 
halen krijgt een bioscoopbon! 
 
Om 11.30 uur start de actiedag, ah13 en ah18 zijn dan verder vrij om leuke activiteiten op 
school te doen en zijn daarna vrij. 
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Dit lukt niet helemaal zonder hulp van ouders. Daarom een paar vragen: 
 
-Wie wil rijden (om 9.20 uur, van school naar de pont) Twee mentoren rijden allebei, dus 
er zijn per klas nog 6 auto’s nodig met 4 zitplekken. Heel graag!! Even mailen naar 
tbron@groevenbeek.nl  of jjansen@groevenbeek.nl  
-En…wie zijn onze fans en komen ons verwelkomen om 11.15 uur? Aansluitend kunt u dan 
de school in om de actiedag te bekijken. 
-Wilt u als ouders even meekijken met uw kind of het gelukt is om zich te laten sponsoren – 
het geld moet op de actiedag meegenomen worden. 
 
We hopen u te ontmoeten op woensdag 15 april. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Mevrouw Jansen 
De heer Overweg  
Mevrouw Bron 
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