
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is traditie op Stad & Esch om vlak voor de kerstvakantie een actie te 
organiseren voor een goed doel. Onze leerlingen in de tweede klassen 
gaan daarom dit jaar op dinsdag 10 december een ‘gezellig avondje uit’ 
op Stad & Esch organiseren. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aan-
wezig te zijn. Ook grootouders zijn natuurlijk welkom! 
 

Gezellig avondje uit | 10 december | 19.00 - 20.30 uur 
 
Wat kunt u zien of doen? 
⋅ presentaties van de leerlingen 
⋅ een tentoonstelling van wat de leerlingen zoal gemaakt hebben 
⋅ theaterscenes in kerstsfeer 
⋅ kerstmuziek 
⋅ u kunt meedoen aan allerlei activiteiten 
⋅ enz. enz. 
 
Voor deelname aan activiteiten en het bekijken van presentaties, enz. 
vragen we een kleine vergoeding. Het doel van de avond is om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het goede doel! We vragen u wel om 
contant geld mee te nemen, want pinnen is helaas niet mogelijk. 
 
VIP-arrangementen 
We hebben ook twee verschillende VIP-arrangementen: 
1. Een 3-gangen menu in het restaurant | van 17.30 uur - 19.00 uur  

Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan het diner. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt! De kosten voor het diner zijn € 15,00 p.p. 

2. Wellness-programma | van 18.30 - 19.00 uur 
De kosten voor het wellness-programma zijn € 5,00 p.p. 

 
Opgave VIP-arrangement 
Als u deel wilt nemen aan één van de VIP-arrangementen, dan kunt u 
dat aangeven in de actie in de Stad & Esch app. Doet u dat wel zo snel 
mogelijk, want vol is vol! 
 
Goede doel: Arme Kant van Meppel 
Elke cent gaat naar het goede doel. Het goede doel is dit jaar: Arme 
Kant van Meppel.  
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We hopen natuurlijk dat u deelneemt aan dit unieke ‘avondje uit’ op 
Stad & Esch.  
 
Als u op dinsdag 10 december niet aanwezig kunt zijn, maar wel wilt 
bijdragen aan het goede doel, laat dat dan weten aan de mentor van uw 
zoon/dochter, dan gaan we dat regelen. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
mentoren klas 2 
Beroepencollege, Lyceum, Praktijkschool, VSO. 
 


