Zendingsdag 2015
Op de boerderij…
Beste ouders en verzorgers,
De jaarlijkse zendingsdag van de Julianaschool komt er weer aan en is dit jaar op:

VRIJDAG 19 JUNI
Tijdens deze spelmiddag gaan we spelen en snacken voor het goede doel. Op deze
spelmiddag kunt u op het schoolplein een kaart kopen, waar de kosten per activiteit op
afgestreept worden. Kaarten zijn er in allerlei bedragen te kopen en er zijn al spelletjes
en activiteiten van af € 0,25. Het is leuk als jullie verkleed komen!

De opbrengst van dit jaar gaat naar:

“Mag Aditi ook naar school?”

Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft
kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan
meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden.
Edukans steunt onderwijsprojecten van betrouwbare partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.
In het schooljaar 2014/2015 sparen we op de Koningin Julianaschool voor alle jongens en meisjes
in India. Voor veel arme kinderen op het platteland liggen de scholen te ver weg. Bovendien
moeten ze vaak werken , soms onder gevaarlijke omstandigheden. Meisjes hebben het extra
moeilijk. Omdat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden en in het huis van hun man gaan wonen, willen
hun ouders geen geld besteden aan onderwijs voor hun dochters
Seva Mandir is een organisatie die extra schooltjes vestigt in de dorpen. Zo kunnen alle kinderen
naar een bereikbare school. De leerkracht wordt begeleid zodat hij goed lesgeeft en de ouders
krijgen voorlichting over hoe belangrijk het is dat hun dochters naar school gaan.

Vrijdag 19 juni zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij en wij verwachten iedereen vanaf
14.30 uur weer op school is voor een gezellige middag. De spelletjes beginnen om 14.30
uur en eindigen omstreeks 18.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om gezellig na te
praten en te drinken, de catering blijft extra lang open!
We willen u vragen om uw medewerking voor deze dag. Voor het opbouwen, materialen
ophalen, de spelletjes begeleiden en de traditionele lekkernijen hebben we uw hulp héél
hard nodig. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers nodig om er een groot feest van te maken.
Alle kinderen ontvangen deze week een antwoordstrook. Wilt u deze vóór 1 juni weer
ingevuld inleveren?

Doet u ook mee? Zonder ù geen groot feest!

Antwoordstrook vrijwilligers Zendingsdag
Wilt u onderstaand strookje invullen en vóór 1 juni inleveren bij de leerkracht van
uw kind?
Of…..
U mag zich ook aanmelden via de mail bij oc@koninginjuliana.nl
Vermeld in de mail erbij hoe u ons kunt helpen.

-----------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee op 19 juni a.s.:
o vanaf 8.30 materialen ophalen, beschikbaar voertuig nee/ja, nl ...........

o
o
o
o

vanaf 8.30 uur opbouwen van o.a. spelletjes en tenten.
van 14.30-16.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
van 16.30-18.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
vanaf +/- 19.00 uur met opruimen

Naam: ………………………………………………(m/v)

Naam kind: ………………………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:…………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee d.m.v. het bakken van een :
o cake
o boterkoek
o kruidkoek
o muffins
o .............................. taart
o iets anders, nl………………………………
(evt. voorgesneden inleveren op 19 juni in de keuken van school)
Naam: …………………………………………………………

Naam kind: ……………………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:

…………………

Mocht u een voorkeur hebben van een activiteit of spelletje, meld dat er dan even bij,
dan probeer ik iedereen naar tevredenheid in te delen..
In de week van de Zendingsdag laat ik u weten waar u staat ingedeeld.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de oudercommissie van de Koningin Julianaschool,
Anja Leeflang.

