
 

 

 

 

Betreft:  actieweken goede doel Charis 
 
Putten,   18 februari 2020 
  
 
Beste leerling van leerjaar 1,  
 
Dit schooljaar is het weer tijd om actie te voeren voor ons goede doel, Stichting Charis.  
 
Stichting Charis werkt in Roemenië met de Roma. De Roma, ook wel zigeuners genoemd, zijn een 
nomadisch volk, maar tegenwoordig leven ze vaak in kampen of in achterstandswijken. De Roma 
spreken een eigen taal, het Romani, en dat is een spreektaal. Lezen en schrijven is daarom niet zo 
belangrijk voor de Roma. Veel kinderen gaan daarom ook helemaal niet naar school en hebben dus 
geen diploma. Stichting Charis wil de Roma helpen door het aanbieden van onderwijsprojecten zodat 
de Roma kinderen een betere kans krijgen op een goede toekomst en daarmee de cirkel van armoede 
kan doorbreken.  
 
Jij kunt Stichting Charis en daarmee de Roma kinderen helpen!  
 
Vanmorgen heb jij van school € 2,00 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld om mee aan de slag te gaan 
voor het goede doel. Je kunt dit bedrag gebruiken om bijvoorbeeld iets te organiseren of om mee te 
gaan ruilen om uiteindelijk meer geld op te halen voor de Roma kinderen. Dit mag je alleen doen of je 
werkt samen met klasgenoten. Dus maak van jouw € 2,00 zoveel mogelijk geld. Je kunt je actie met 
de mentor bespreken. Vindt een actie binnen school plaats, dan moet de mentor hiervan vooraf op de 
hoogte zijn. 
 
Op uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 moet het opgehaalde geld (plus de ontvangen € 2,00) bij je 
mentor worden ingeleverd. 
 
Prijzen 
Voor de leerling die het hoogste bedrag inzamelt, liggen er 4 toegangskaarten voor Walibi klaar. We 
hopen op veel aanmeldingen en natuurlijke hoge sponsorbedragen! 
Wij hopen dat jullie je € 2,00 heel vaak kunnen verdubbelen, zodat we veel Roma kinderen kunnen 
helpen! 
 
Vanwege de lesnacht van leerjaar 2 en 3 in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 februari 2020 
valt er een aantal lessen uit op vrijdag 21 februari. Docenten en leerlingen die aan deze lesnacht 
meedoen, worden voor deze vrijdag namelijk uitgeroosterd. Misschien kun jij op deze dag met je  
€ 2,00 aan de slag?! 
 
Als je nog vragen hebt kun je deze stellen aan mevrouw Smeets en mevrouw Smit. 
 
Veel succes!!! 
 
Hartelijke groet, 
 
Mevrouw Smeets          (lsmeets@groevenbeek.nl) 
Mevrouw Smit               (fsmit@groevenbeek.nl) 
Mevrouw Van den Pol   (gvdpol@groevenbeek.nl)  
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