Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van Het Heerenlanden

Leerdam, 16 februari 2022
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Betreft: Heerenlanden hoodie

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Dit jaar vallen er door Corona weer allerlei dingen uit. Dat vinden wij als jullie docenten natuurlijk ook
heel stom. Om te laten zien dat we toch bij elkaar horen hebben we bedacht om een Heerenlanden
hoodie uit te brengen. Die kunnen we dan met z’n allen aandoen om te laten zien dat we bij elkaar
horen. Het logo is ontworpen door een leerling uit havo 4, Boris.
Omdat we als school het belangrijk vinden om verder te kijken dan de muren van ons klaslokaal,
zullen we in de week na de voorjaarsvakantie een beetje een andere week hebben. Tijdens de Doe
wat telt dagen zullen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal staan. We zullen onder andere
nadenken over waar onze kleding vandaan komt. Daarom hebben we ervoor gekozen om een trui te
kiezen met fairtrade en duurzaamheidskeurmerken.

Omdat we dit jaar zoveel gemist hebben, heeft de directeur besloten dat hij een bijdrage wil leveren
om zo de aanschaf van de truien voor iedereen betaalbaarder te maken. Dat is de reden dat deze
prachtige duurzame hoodie voor slechts €25,- voor jou kan zijn!
Hierboven een impressie van hoe de trui eruit gaat zien. De docenten sport hebben 3 pastruien in
beheer. Deze week kun je de truien zien en passen op het podium. Kom tijdens de pauzes om te
kijken welke maat je een bestelling wilt plaatsen. Je kunt de hoodie bestellen in alle kleuren!

Dus kies een kleur, kies een maat en doe mee! Vul het formulier in de link voor vrijdag!

Bestel hier je hoodie!
Als je voor het eind van deze week besteld, zorgen wij dat de trui voor de “Doe wat telt dagen” bij jou
is.

Vriendelijke groeten,
De Doe wat telt club

