MAVO, KBL en BBL
Heerlen, maart 2019
Betreft: goede doelen actie op vrijdag 29 maart 2019.
Geachte ouder/verzorger en leerling,
Het Emmacollege organiseert elk jaar een goede doelen actie. Dit jaar is gekozen om het sponsorgeld te gebruiken voor
onze eigen leerlingen. We gaan met de onderbouw en bovenbouw in één gebouw. Daarom kan ook het buitenplein een
modernisering gebruiken.
De leerlingen hebben tot en met woensdag 27 maart tijd om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Uiterlijk op de betreffende woensdag graag het sponsorgeld inleveren bij de mentor.
Voor de verschillende leerjaren zijn meerdere keuzemogelijkheden geweest.
Leerjaar 1 en 2
- Het “prestatieve” gedeelte waarbij de leerlingen 2,5 km gaan rennen bij het Emmapark.
- Een “recreatieve” wandeling van 5 km in de omgeving van de school.
Leerjaar 3 en 4
- Het “prestatieve” gedeelte waarbij de leerlingen 2,5 km gaan rennen bij het Emmapark
- Een “recreatieve” wandeling van 5 km in de omgeving van de school.
- Filmochtend (minimaal 3 euro entree) + popcorn /frisdrank te koop
- Game ochtend (minimaal 3 euro inschrijfgeld)
- Voetbaltoernooi (minimaal 3 euro inschrijfgeld)
Uw zoon/dochter wordt op vrijdag 29 maart op het volgende tijdstip verwacht:
Wandelaars
Leerjaar 3+4
verzamelen op schoolplein bovenbouw
Leerjaar 2 BL-klassen
Leerjaar 2 KL 1
Hiernaast staan de vertrektijden.
Leerjaar 2 KL 23 + 2 TL
Dus graag op tijd aanwezig !
Leerjaar 1 BL-klassen
Leerjaar 1 KL 12
Leerjaar 1 TL

9.00u
9.30u
9.45u
10.00u
10.15u
10.30u
10.45u

Renners
verzamelen op Emmapark (Wenckebachstraat 2, Heerlen)
op het basketbalveldje tegenover de Gamma

Leerjaar 3 en 4
Leerjaar 2
Leerjaar 1

9.30u
10.00u
10.30u

Film
Aula bovenbouw
Popcorn en frisdrank te koop voor € 0,50 cent

Leerjaar 3
Leerjaar 4

9.30u
11.30u

Gamen
Lokaal MVI
FIFA wordt op de Playstation gespeeld (eigen controller is welkom)
Of je hebt je eigen laptop bij je voor eigen spel.

Leerjaar 3
Leerjaar 4

9.30u
10.45u

Voetbal toernooi
Leerjaar 3 en 4
Varenbeuk
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
We hopen dat iedere leerling zijn of haar steentje kan bijdragen en dat we een mooi bedrag mogen verzamelen voor onze
leerlingen.
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