Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 3 en hoger,
Het is alweer drie jaar geleden dat we op het Vituscollege een onvergetelijke nacht
hebben beleefd: onze leerlingen zijn een nacht lang naar school gekomen om
leerlingen in Afrika naar school te kunnen laten gaan.
Dit omdat onze leerlingen zich lieten sponsoren voor het volgen van lessen
gedurende een nacht.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en de leerlingen hebben aangegeven dat ze
ontzettend graag weer zo’n nacht georganiseerd zouden willen zien.
Uit de verhalen van broers/zussen en/of vrienden hebben ze begrepen dat dit een
bijzondere en unieke ervaring is geweest die zij ook zouden willen meemaken.
Daarom zijn we nu bezig om de Vitus Lesmarathon 2019 te organiseren.
Deze staat gepland van woensdag 17 april 20:00 uur tot donderdag 18 april
08:00 uur.
In de laatste nieuwsbrief aan ouders heeft u hier al informatie over kunnen lezen.
Zo’n nacht draait volledig op vrijwilligers: oud-leerlingen, ouders, docenten, etc. Om
deze nacht te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Vandaar dat wij u benaderen met onderstaande oproep.
Mocht u ons willen helpen, dan horen wij graag van u.
Met vriendelijke groet,
De organiserende docenten Wendy van Capelle, Petra Duits en Daniel Pandal
Aparicio

Lesmarathon Vituscollege 2019
Van 8 tot 8 naar school, maar dan wel ’s nachts!
Een hele nacht naar school om kinderen in Afrika ook naar school
te kunnen laten gaan
Woensdag 17 april 20:00 - donderdag 18 april 8:00 uur
Om deze nacht te laten slagen zijn wij op zoek naar u!
Wij zoeken
• vrijwilligers die workshops* van 60 minuten willen verzorgen
gedurende de avond en/of nacht
• vrijwilligers die willen helpen met de catering
• sponsoren (financieel, in natura, etc.):

• Hierbij valt o.a. te denken aan hulp door middel van catering: gedurende de
nacht krijgen de deelnemers aan de lesmarathon en workshopbegeleiders
enkele versnaperingen. Ook zullen we de nacht met een gezamenlijk ontbijt
afsluiten.
• Daarnaast willen we de nacht met een spetterende act afsluiten. Heeft u een
idee, connecties of wilt u dit gedeelte (deels) sponsoren? Wij horen graag van u!

Ook een bijdrage leveren? Stuur een email naar
lesmarathon@vituscollege.nl

* enkele voorbeelden van de vele workshops tijdens de vorige edities van de
lesmarathon: workshop sushi maken, hoe schrijf je een artikel als journalist, yoga,
Duitse hofdansen, van autobanden sieraden maken, filosoferen over plato,
bootcamp, de snelle wereld van de reclame, spooktocht, cursus fotograferen met
stop-motion pictures, cabaret, dansend tekenen, sterrenkijken, gezelschapspelen,
smartlappencafé, pub quiz, etc.

