MAVO, KBL en BBL
Heerlen, maart 2019
Betreft: Goededoelenactie 2019
Geachte ouder/verzorger,
Elk jaar zetten leerlingen en personeel van het Emmacollege zich in voor een goed doel. We
vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de situatie van
anderen die het minder goed hebben getroffen.
Maar dit jaar gooien we het over een andere boeg en denken we voor 1 keer aan onszelf.
Komend schooljaar nemen we de nieuwe, moderne vleugel van ons schoolgebouw in gebruik.
Alle leerlingen van het Emmacollege volgen vanaf dat moment hun lessen in het gedeeltelijk
verbouwde, schitterende gebouw aan de Weggebekker. En daar hoort natuurlijk een mooi
schoolplein bij.
Op vrijdag 29 maart organiseren wij activiteiten waarbij de leerlingen (sponsor)geld inzamelen
voor de modernisering van dat schoolplein.
De leerlingen mogen kiezen of ze een mooi bedrag inzamelen door 2,5 km te rennen bij het
Emmapark, door 5 km te wandelen in de nabijheid van de school of voor 3 euro deel te nemen
aan een voetbaltoernooi. Minder sportieve kinderen kunnen voor 3 euro naar een
filmvoorstelling of een paar uurtjes gamen. Uiteraard mag er ook meer geld gesponsord
worden.
We hopen dat u en uw familie, vrienden en bekenden de inspanning van uw zoon of dochter
met een mooi bedrag beloont, zodat onze leerlingen volgend schooljaar kunnen genieten van
een flitsend schoolplein dat ze voor een groot gedeelte zelf hebben gerealiseerd.
Met vriendelijke groet,

De sectie L.O.
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De opbrengst van deze actie gaat naar onze eigen leerlingen voor de modernisering van het schoolplein
Sponsorformulier van:

Klas:
MAVO, KBL en BBL

Deelname aan:
o
o

Prestatief (2,5 km rennen)
Recreatief (5 km wandelen)

Naam Sponsor:

o
o
o

Adres

Film  3 euro entree (meer sponsorgeld is uiteraard welkom)
Gamen  3 euro inschrijfgeld (meer sponsorgeld is uiteraard welkom)
Voetbaltoernooi  3 euro inschrijfgeld (meer sponsorgeld is uiteraard welkom)

Bedrag:

Handtekening
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Sponsorgeld uiterlijk 27-03-2019 inleveren bij je mentor.
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