Hilversum, 12 December 2018
Betreft: Kerstviering
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 1 & 2,
De kerstvakantie is alweer in het zicht! Op vrijdag 21 december zullen de lessen komen te vervallen
en zal er een kerstviering zijn voor de leerlingen van klas 1 en 2. Het St. Aloysius College zet zich elk
jaar in voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is het KWF-fonds. Roosmarijn uit klas 2A doet
mee aan de Alpe d’Huzes (www.opgevenisgeenoptie.nl). Dit is een uniek sportief evenement waarbij
zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de
kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend,
hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huzes, onder het motto ‘opgeven is geen
optie’.
Tijdens de mentorlessen worden het goede doel en de Alpe d’Huzes toegelicht en worden de
sponsorkaarten voor de kerstmannenrun uitgedeeld. Leerlingen mogen zich voor de
kerstmannenrun laten sponsoren door thuisfront (ouders, broers/zussen, opa’s/oma’s etc.).
De kerstviering zal bestaan uit een gezamenlijk kerstontbijt met de mentorklas, een
spinningmarathon en als afsluiting onze jaarlijkse kerstmannenrun. De week voor de kerstvakantie
zal de Alpe d’Huzes week zijn. In ruil voor een donatie voor het goede doel kunnen in de pauzes
muzieknummers worden aangevraagd, kerstmutsen, armbanden en oliebollen worden gekocht en
kunnen leerlingen statiegeldflessen bij ons inleveren. In het kader van ons derde speerpunt 'What
really matters' vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zorgzaam zijn en de ander respecteert,
wat mooi aansluit op de kerstgedachte. Hierbij een overzicht van het programma van vrijdag 21
december 2018:
Programma Leerjaar 1 & 2
08.15 uur
Ontvangst op plein met kerstmuziek, vuurkorf, warme chocomelk etc.
08.15 uur – 08.45 uur
Geld inzamelen bij de mentor in de hal (klas 1) of kantine (klas 2)

08.45 uur – 09.45 uur
08.45 uur – 09.15 uur

Klas 1: Kerstontbijt in een lokaal met je mentorklas
Klas 2: Spinningmarathon in de hal

09.45 uur – 10.15 uur
09.15 uur – 10.15 uur

Klas 1: Spinningmarathon in de hal
Klas 2: Kerstontbijt in een lokaal met je mentorklas

10.15 uur – 10.30 uur
10.30 uur – 11.00 uur
11.15 uur

Bedrag KWF-fonds onthullen
Start kerstmannenrun voor KWF-fonds
Fijne vakantie!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Kramer
Afdelingsleider Klas 1 & 2
d.kramer@atscholen.nl

Kirsten van Broekhoven
Assistent Afdelingsleider Klas 1 & 2
k.vanbroekhoven@atscholen.nl

