
 

 

 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle brugklasleerlingen, 
 
Bergen, 6 december 2018 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Donderdag 20 december staat de schooldag op de BSG in het teken van het project ‘De Ander & Ik’. Elk 
leerjaar heeft die dag activiteiten waarbij er aandacht is voor anderen. Via deze brief informeren wij u 
over het programma voor de brugklassen op donderdag 20 december. 
 
De aandacht van de brugklasleerlingen gaat deze dag naar ‘Schoenmaatjes’. Dit is een actie van Edukans, 
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed 
voor kinderen in landen als Ghana en Sri Lanka. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan een 
leeftijdsgenootje ver weg, die opgroeit in armoede. Ook de Berger Scholengemeenschap doet dit jaar 
van harte aan deze actie mee. 
 
Website ‘Schoenmaatjes’ Edukans: https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/ 
 
Met onze brugklassen nemen we in totaal 180 schoenendozen voor onze rekening. We kunnen daarbij 
niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met 
schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? Denk hierbij aan winkels als Action, Xenos en Hema. 
 
Wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen van de mentor mee hebben gekregen. 
Elke leerling heeft een barcode, met deze barcode meldt een leerling zich aan voor de actie, dit gebeurt 
op school tijdens de mentorles. De barcodesticker wordt vervolgens op de schoenendoos geplakt tijdens 
de actiedag op 20 december a.s. Edukans kan daarna de leerling die de doos heeft gevuld laten weten 
waar deze is uitgedeeld. 
 
Op de actiedag versieren alle brugklasleerlingen in de klas met hun mentor de schoenendoos. Tevens 
lopen leerlingen op deze dag een sponsorloop voor alle brugklasleerlingen. Dit laatste om geld in te 
zamelen voor het verzenden van deze schoenendozen en voor Edukans. 
 
De actiedag start om 09.35 uur (het 2e lesuur) en duurt tot 13.15 uur (het 5e lesuur). De leerlingen dienen 
die dag sportkleding en hardloopschoenen aan te hebben en mee te nemen:  

- Schoenendoos die heel is, grootte maximaal 19 cm X 11 cm X 36 cm 
- Barcodesticker, zie folder 
- Materialen om de schoenendoos te versieren, denk aan: stiften, stickers, gekleurd papier, 

cadeaupapier e.d. 
- Stiften, kleurpotloden, schaar, lijm 
- Lunchpakket 
- Ingevulde sponsorkaart 
 

https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/


- Materialen om de schoenendoos mee te vullen zoals schoolspulletjes, toiletartikelen, stickers, 
klein speelgoed, kaart e.d. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de schoenendoos heel en 
schoon zijn? 

 
TIP! 
Als leerlingen kennissen, vrienden, familie vragen hen te sponsoren per gelopen ronde tijdens de 
sponsorloop, kunnen zij ook vragen of diegene materialen heeft die in de schoenendoos kunnen. 
 
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De brugklasmentoren, 
 
Dhr. J. Bakker T1A 
Dhr. M. Meijer T1B 
Mw. L. Martens H1E 
Dhr. E. Gronsfelt H1F 
Mw. R. Hatzmann A1X 
Mw. L. de Reus A1Y 
Dhr. D. de Jong A1Z 
 
 
 
 


