
 
 
Beste ouders, 
 

Ieder jaar met kerst gaan we met alle kinderen geld inzamelen voor een goed doel. Dit 
jaar is gekozen voor het goede doel stichting Het Vergeten Kind. 
 
Niet thuis kunnen opgroeien. Dat wil geen enkel kind! Maar helaas verblijven er in 
Nederland jaarlijks ongeveer 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die 
mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een 
plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet hoe een 
kinderleven moet beginnen. Stichting Het Vergeten Kind vindt dat deze kinderen dezelfde 
kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten zij zich breed in om 
het welzijn van deze kinderen te verbeteren.  
 
Meerdere informatie kunt u vinden op www.hetvergetenkind.nl. 
 
 

Ons globale kerstprogramma 
 
Op vrijdag 9 december wordt de kerstsingle en de videoclip gelanceerd! Na de viering 
krijgen alle kinderen een formulier mee om cd’tjes te verkopen. Een cd’tje kost 4 euro. 
Je bent niet verplicht om de cd te kopen. Je kunt namelijk ook een geldbedrag sponsoren 
door het aantal views dat we met onze videoclip bereiken op YouTube in te vullen. 
Hoe verkoop je nou een cd’tje? Klik op de link voor een instructiefilmpje van Dr Digibeet: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJGd8XUVYC4 
 
Op woensdag 14 december hebben we een crea-tech ochtend, die in het teken staat 
van kerstmis. De creatieve werkjes die de kinderen daar maken zullen verkocht worden 
voor het goede doel. Vanaf donderdagochtend staan er kraampjes in de school waar de 
gemaakte werkjes te koop worden aangeboden. Vanaf donderdagochtend 15 

december tot en met de donderdag daaropvolgend kunt u ze kopen tijdens de inloop (in 
de ochtend) of aan het einde van de schooldag. Natuurlijk worden alle spontane acties 
van kinderen waar geld mee wordt ingezameld aangemoedigd. We denken bijvoorbeeld 
aan breiwerkjes, cupcakes bakken, maar ook met muziek maken, petflessen inleveren, 
etc. 
 
Op woensdag 21 december ontvangen wij graag om 10:30 uur opa’s en oma’s van 
onze kinderen. Zij mogen dan naar de “generale repetitie” van de kerstviering kijken. 
Ook is deze ochtend voor de opa’s en oma’s de mogelijkheid om erwtensoep en koffie te 
kopen voor het goede doel. 
 
Op donderdag 22 december hebben we het kerstdiner in de klassen. Er komen 
hiervoor weer inschrijflijsten bij de klassen te hangen. Het is de bedoeling dat elk kind 
een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht maakt. De aantallen staan vermeld op de 
inschrijflijsten. 
 
17:00-18:00 uur Kerstdiner in de eigen klassen. 
18:00-18:30 uur Pauze voor de kinderen en ontvangst van de ouders. 
18:30-19:30 uur Kerstviering met optredens van de kinderen en het team. 
19:30-20:00 uur Grote loterij onder het genot van een Glühwein of wit wijntje.  

 
U ziet dus dat we wederom een grote loterij georganiseerd hebben. De prijzen zijn 
beschikbaar gesteld door diverse bedrijven. Lootjes voor deze loterij kun je kopen bij de 
marktkraampjes vanaf donderdag 15 december. Dit kan zowel voor als na schooltijd. 
 
 
Wij hebben er veel zin! 

 
“Ik wil het, ik kan het, ik doe het …… samen voor stichting Het Vergeten Kind” 

http://www.hetvergetenkind.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QJGd8XUVYC4

