
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Aan de ouders/ verzorgers van leerlingen 
van Onderwijscentrum de Twijn, 
locatie Hengeveld College 
 

 

 
Datum Onderwerp Referentie 

23 november 2022 Kerstmarkt MS/ ac 
 
 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Het is een tijdje geleden, maar we zijn blij dat we weer een kerstmarkt kunnen organiseren. 
Deze leuke markt vind plaats op vrijdag 16 december a.s. tussen 11.00 en 13.30 uur binnen 
het Hengeveld College. Bij deze willen we u uitnodigen om met velen naar de Kerstmarkt te 
komen. 
 
Alle leerlingen werken enthousiast mee aan het maken van de items en het lekkers, voor en 
tijdens de markt. Zo zullen er mooie en creatieve zelfgemaakte items en diverse lekkere 
versnaperingen aangeboden worden. 
 
Er is ook van alles te doen. We willen o.a. weer een grote Bingo of Rad van Fortuin 
organiseren. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Heeft u nog kleine of grote cadeaus en/ of 
andere spulletjes die wel nieuw zijn, maar die u niet gebruikt? Het is fijn als de prijzen voor 
de bingo gesponsord worden. U kunt deze prijsjes alvast aan uw kind meegeven. 
 
Aan het einde van de markt (13.30 uur) mag uw zoon/ dochter met u mee naar huis. Meld dit 
dan wel bij de groepsleiding en het taxivervoer. 
 
Let op: Voorheen hadden we een parkeerontheffing op de taxiplaatsen, maar dit is helaas 
niet meer mogelijk. Dus kijk goed waar u uw auto parkeert. Bij de Isala is genoeg plek en 
een bekeuring kost meer. Er wordt regelmatig gecontroleerd rondom onze school. 
 
In verband met een ernstige pinda allergie van één van onze leerlingen kunnen wij 
niets verkopen of weggeven waar pinda’s in verwerkt zitten. Wilt u daar rekening mee 
houdt als u iets meegeeft voor de bingo? Alvast hartelijk dank. 
 
De opbrengst van de markt wordt dit jaar verdeeld in een deel voor de school en een deel 
voor een (nog te bepalen) goed doel. 
 

Zet 16 december alvast in uw agenda! 
 
We hopen op een grote opkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
de Kerstmarktcommisssie 
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