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20 DECEMBER IS HET ZOVER! 
Het kerstproject gaat van start! Er wordt al een tijdje hard 
gewerkt aan het kerstproject door Anke Drolenga (H5),  
Noa Engels (V5), Laura Boon (H5), Selina Gosman (H5) en 
Mayhling Brouwer (V6). We hebben er allemaal erg veel zin in! 
Dit jaar is de stichting waar wij geld voor ophalen:  
Zorg voor Nepal.  
 
Sinds vorig jaar is Stichting zorg voor Nepal -voor 3 jaar- het goede 
doel van o.a. de kerstmarkt op het St. Michael college. Zij zijn een 
kleine stichting die zorg mogelijk maakt in het bergdorpje 
Dhadagaun in Nepal. Zij steunen hier (met geld, materialen en 
advies) een gezondheidscentrum waar mensen uit de omgeving 
heen komen als zij een ongeluk hebben gehad of ziek zijn. 
Daarnaast organiseert het centrum ook activiteiten om te 
voorkomen dat mensen ziek worden.  
 

Nepal is een prachtig, maar zeer arm land, gelegen tussen China 
en India. Het dorp Dhadagaun bestaat uit 184 huishoudens met 
een geschat aantal van 1012 inwoners. Het ligt op 1450 meter 
hoogte, ten oosten van de hoofdstad Kathmandu. Doordat 
Dhadagaun in de bergen ligt, is het niet makkelijk om er te komen. 
Om er te komen, moet je langs steile zanderige en soms 
modderige bergweggetjes. Ziek zijn in de bergen is daarom erg 
gevaarlijk. De kans om als klein kind te overlijden is in Nepal 
bijvoorbeeld 10x groter dan in Nederland. Dat komt doordat 
gezondheidszorg in Nederland vanzelfsprekend is. In Nederland ga 
je bijvoorbeeld makkelijk even langs de huisarts. In Nepal is dat zeker niet het geval. Ook hebben veel 
kinderen een lage weerstand omdat ze ondervoed zijn. Als die kinderen ziek worden, is het nog maar 
de vraag of ze goede hulp kunnen krijgen. Zo Krijgt slechts 7% van de jonge kinderen een antibioticakuur 
als ze een gevaarlijke longontsteking hebben. Het gezondheidscentrum wilt daarom zorgen dat mensen 
In Nepal toegang hebben tot gezondheidszorg.  
 
Deze vrouwen en mannen willen dolgraag een kans krijgen om een eigen bestaan op te bouwen in hun 
eigen land. De stichting ‘Zorg voor Nepal’ wil hen daar graag in ondersteunen. Willen jullie hen daarbij 
helpen? 
 
Vorig jaar was de kerstmarkt fantastisch. Wat een geweldige inzet, feest en wat een geweldige 
opbrengst van de kerstmarkt. 4000,- Euro!! Dit fantastische bedrag zorgt ervoor dat Kopila Tamang nu 
wordt opgeleid tot verloskundige voor het centrum. 
Komend jaar willen zij met name kijken hoe ze de ‘acute zorg’ kunnen verbeteren. Niet alleen bij 
ongevallen maar ook bijvoorbeeld bij een bevalling die misgaat of een kind met een ernstige 
longontsteking of hersenvliesontsteking. Hiervoor is een betere samenwerking met de overheid en 
omliggende ziekenhuizen, veel extra training en materieel nodig. Ook andere gezondheidscentra uit 
omliggende regio’s die willen participeren in ‘onze’ trainingen willen zij de mogelijkheid bieden.  
 
Stichting Zorg voor Nepal kijkt dit jaar weer graag uit naar de Kerstmarkt van 2018!!! 
 
Alvast bedankt voor al jullie geweldige inspanningen! 
Konstantin Prekpalaj, Melanie Aveloo,  
Simone Kleijn en Martien Brendel (bestuur Stichting Zorg voor Nepal)  

 

 

Website: www.zorgnepal.nl 
Facebook pagina: Zorg voor Nepal 
Stichting Zorg voor Nepal kvk-nummer: 63465779 
Rekeningnummer: NL52RABO0304961493 
t.n.v.: Stichting Zorg voor Nepal 

http://www.zorgnepal.nl/


OP DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 GAAN WE MET…  

• De eerste, tweede, derde, vierde en 5-vwo klassen aan het werk in veel 
verschillende workshops;  

• De derde klassen gaan in principe schaatsen, mocht je dit echt niet willen, 
mag je ook op de dag zelf workshops volgen;  

• De leerlingen van havo-5 en vwo-6 zijn vrij om o.a. thuis te werken aan hun 
profielwerkstuk en om zich voor te bereiden op de s.e.-week in januari 2018. 
Natuurlijk zijn ook zij allemaal ‘s avonds van harte uitgenodigd op het kerstgala!  

 
ALLE LEERLINGEN van klas 1, 2, 3, 4 en 5-vwo… 
Worden om 09.00 uur verwacht in het mentorlokaal (waar je moet zijn, komt op Senses te staan). Vanaf 
09.30 uur beginnen de workshoprondes en duren tot 13.00 uur. Houd Senses in de gaten om te zien voor 
welke workshop je bent ingedeeld. Check goed wat je voor een workshop moet meenemen!! 
Tijdens de pauze tussen de workshops, worden er allerlei lekkere dingen verkocht. Vergeet je zakgeld 
dus niet mee te nemen als je onze beroemde oliebollen niet wilt missen! 
 

SPONSORFORMULIER 

We willen natuurlijk heel graag dat al onze leerlingen zich meer bewust worden van 
hoe anders het leven er aan toegaat in een land ver hier vandaan. Bedenk je maar 
eens dat je op je 15e al ernstig ziek bent. Onvoorstelbaar voor kinderen in 
Nederland. Daarom willen we extra aandacht vragen voor het sponsorformulier. 
Stel je eens voor dat IEDERE leerling op het SMC het formulier inlevert met als 
minimale opbrengst €10,-. Dat zou toch mooi zijn. Een klein bedrag kan al een 
enorme impact hebben, laat staan het bedrag dat de hele school kan opbrengen! 
Het antibioticum om een kind met een longontsteking te redden kost 70 cent. Dus 
we vragen jullie, ongeacht de workshop die je kiest, om met het sponsorformulier 
naar je ouders, de buren, de melkboer etc. etc. te gaan en vraag om hun hulp. Zijn 
je ouders/verzorgers niet meer van het contante geld? Het is ten slotte wel 2018!  

Dan kunnen ze ook gewoon doneren d.m.v. een overboeking naar het IBAN-nummer van het goede doel! 
Rekeningnummer: NL52RABO0304961493 

Leerlingen uit de bovenbouw zullen niet zo snel met zo’n formulier gaan vragen om een bijdrage. Maar 
dat is nou het leuke eraan; zij hebben vast al een bijbaantje en willen misschien gewoon zelf een 
tientje inleveren bij de mentor. 

Kom op jongens en meiden; maak je sterk, zet je in voor de mensen uit Nepal. Ook zij hebben recht 
op een goed en gezond leven! 

WAT GEBEURT ER ’S AVONDS? 

‘s Avonds zal er zoals ieder jaar weer een kerstmarkt zijn. Hier worden spullen verkocht die jullie 
tijdens de workshops hebben gemaakt, maar ook zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden zoals 
laser gamen. De avond wordt afgesloten met het jaarlijkse KERSTGALA. Bij een gala hoort natuurlijk 
sjieke kleding. Het zou dan ook heel leuk zijn als jullie in gepaste kleding komen. 

Het gala is overigens alléén voor SMC- leerlingen. Je moet je collegekaart meenemen! Introducés 
en oud-leerlingen worden niet toegelaten (ook niet de leerlingen die vorig jaar nog op school zaten). 
 
Nodig gerust je ouders/verzorger, familie, buren etc. uit om de 
gezellige  kerstmarkt  te  bezoeken  op 20 december  van  18.30 tot 
20.30 uur 

 
Entree kerstmarkt € 2,-  

(in de voorverkoop)€2,50 (bij verkoop aan de deur) 



TAARTEN BAKKEN VOOR HET GOEDE DOEL! 
Dit jaar doen wij nog een inzamelactie! Kan jij heel goed taarten 
bakken en wil jij het goede doel helpen? Dat kan! Als jij je taart 
op 20 December in de ochtend doneert aan de school, verkopen 
wij jouw taart voor het goede doel! Dan kan jij iedereen laten 
zien hoe goed jij kan bakken en help je het goede doel!  

Graag aanleveren op de dag van het 
kerstproject in aluminiumfolie of 
vershoudfolie, dus niet in een 
vershoudbakje die je nog terug wilt 
hebben! 
  
Alvast bedankt namens Zorg voor Nepal! 

 
 

 
 

 

KERSTGALA 
Na de kerstmarkt is er van 21.15 tot 23.30 uur voor alle leerlingen een KERSTGALA. Entree € 3,-. Géén 
voorverkoop, géén introducés en geen oud-leerlingen. In je mooiste kerstoutfit kun je de ‘’sterren 
van de aulahemel’’ dansen.  

Om 20.30 uur moeten we in korte tijd, zo snel mogelijk de kerstmarkt opruimen en de aula omtoveren 
tot dansvloer.  
 
Als je op de kerstmarkt bent geweest en je wilt daarna naar het KERSTGALA  kun je in de beneden 
gang (bij de kluisjes) wachten en hoef je niet opnieuw entree te betalen. Ook kun je gewoon een 
handje helpen met het opruimen van de kerstmarkt want vele handen maken licht en snel werk! 
  
ALLES OP EEN RIJTJE 
Alle leerlingen uit klas 1,2,3,4 en vwo-5 verzamelen om           09.00 – 09.20 uur in het mentorlokaal 
Workshopronde 1    09.30 – 11.00 uur  
Workshopronde 2   11.30 – 13.00 uur 
Kerstmarkt       18.30 – 20.30 uur 
Kerstgala                        21.15 – 23.30 uur 
  
INSCHRIJVING WORKSHOPS  
De inschrijving voor de workshops gaat via Senses.  
De link staat open van 10 december t/m 12 december.  
 

www.smcsenses.nl/kerstproject 
 
Iedere leerling geeft duidelijk aan welke workshops hij/zij kiest. Naast je eerste keus, geef je ook 
een 2e, 3e, 4e en 5e keuze aan.  Klik ook aan wat je NIET wilt. 
 
Als je helemaal niets invult, zullen wij je indelen bij een workshop waar nog voldoende ruimte is. 
Op de volgende bladzijden lees je welke workshops er zijn. Er is genoeg keus voor iedereen!  
 

 
Veel plezier allemaal! 

 

http://www.smcsenses.nl/kerstproject


Lees dit eerst allemaal even goed door! 

Hoe werkt het sponsorformulier? 

 
Op de laatste pagina van dit boekje vind je het SPONSORFORMULIER. We vragen aan alle leerlingen of 
zij hun vaders, moeders, tantes, opa’s etc. enthousiast willen maken om geld te doneren aan het goede 
doel: Zorg voor Nepal. Dit kan je doen door het sponsorformulier in te vullen. Ook als je een workshop 
kiest waar niets gemaakt wordt dat ’s avonds verkocht kan worden op de markt, willen we je vragen 
het sponsorformulier in te vullen. 
 
Het ingezamelde geld geef je ’s morgens om 09.00 uur op donderdag 20 december (de dag van het 
kerstproject) af aan je mentor (of zijn/haar vervanger), samen met je volledig ingevulde 
sponsorformulier. Alvast heel erg bedankt voor je inzet, namens de Stichting Zorg voor Nepal en de 
kinderen in Nepal die door jullie binnenkort weer gezond kunnen leven! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De workshops van 2018 
 

Schaatsen voor het Goede Doel!!  
(in principe voor leerlingen van klas 3 en vrijwillig voor leerlingen uit alle 
andere jaarlagen) 
 
Beste leerling. Ben je geen knutselaar of kunstenaar maar redt je jezelf wel 
een beetje op het ijs? Haal dan je (combi)noren, hockey- of kunstschaatsen 
uit de kast en schrijf je in voor de workshop Schaatsen voor het Goede 
Doel!! Heb je geen eigen schaatsen? Dan kun je deze op de schaatsbaan 
huren op kosten van school (svp van te voren aangeven). 
 
Om geld op te halen, zoek jij je eigen sponsoren, te 

denken aan ouders, oma's en opa's, ooms en tantes, vrienden, buren of de 
kassière van de supermarkt bij jouw in de buurt... Vraag ze het beste allemaal. 
Vraag hen of ze het goede doel (leg even uit wat het doel is) willen sponseren en 
zamel het bedrag van te voren in. Gebruik hiervoor het sponsorformulier. Lever 
je sponsorgelden in een envelop voorzien van je naam, klas en het totale bedrag 
in bij je mentor (uiterlijk tijdens het laatste mentoruur voor de kerstvakantie!). 
Als bewijs van al je geschaatste rondjes maak je na afloop een selfie met je 
stempelkaart (verkrijgbaar op 20-12). Wie de meeste rondjes schaatst, verdient 
een prijs.  
 
We verzamelen op donderdag 20-12-2018 om 9.15 uur op het parkeerterrein van de Zaanse Schans 
(svp niet eerder). Let wel: Fietsen dienen in de fietsenstalling van school gestald te worden! Terug op 
school zullen we rond 13.15 uur zijn. 
Meenemen:  

• eigen schaatsen (of huren) 
• schoolpasje 
• lunchpakket 
• handschoenen, muts, sjaal… 
• goede conditie voor zo veel mogelijk rondjes :o))) 

Voor vragen kun je terecht bij je mentor en de heer Lindner alindner@stmichaelcollege.nl). 

 
 

 
  

mailto:alindner@stmichaelcollege.nl


Workshops voor echte bakkers 

Koekjes maken 
Koekjes maken is een gezellige workshop waarbij je ook nog een mooie bijdrage kan leveren aan de 
kerstmarkt. Bij deze workshop ga je kerstkoekjes bakken, in allerlei 
vormpjes en je kan zo ook mooi versieren. Denk er wel aan om de 
kerstsfeer erin te houden. Heb jij zin om lekkere koekjes te maken 
de opbrengst te geven aan een goed doel? Schrijf je dan voor deze 
workshop in!  

Wat neem je mee?  
Niks  

 
Sushi maken 
Houd jij net zoals wij super veel van sushi en vind je het ook nog 
eens leuk om het zelf te maken? Doe dan gezellig mee met de 
workshop ‘Sushi maken’! Je hebt de keuze uit verschillende 
ingrediënten, dus van vele lekkere combinaties geen gebrek.  
Ben je ook een echte sushi liefhebber? Schrijf je dan nu in voor 
deze workshop!  
 

Wat neem je mee? 
Niks  
 
 
Bonbons maken  
Chocolade, het woord alleen al doet ons watertanden. Eén van de meest in 
het oog springende vorm van chocolaterie is de bonbon. De vorm en 
decoratie maken de lekkernij aantrekkelijk. Van de smaak van het 
chocolade omhulsel kan je je een voorstelling maken maar het geheim van 
de bonbon is natuurlijk de kern. Wanneer we er een gaan proeven, vraag 
je je toch altijd af wat er in zit. Is de bonbon zoet, bitter, romig, zacht of 
nootachtig? Is je interesse gewekt en vind je het leuk om lekkere, mooie 
en spannende bonbons te maken? Geef je dan snel op! 
 
Wat neem je mee? 
Niks  
 

Brownies maken  
Wat is er nou lekkerder dan chocola? Precies, brownies! In deze 
workshop ga je brownies maken die tijdens de kerstmarkt verkocht gaan 
worden. Houd jij van chocola en bakken? Schrijf je dan nu in voor de 
workshop ‘Brownies maken’! 
 
Wat neem je mee? Een schort en een theedoek 

 
Cupcakes maken  
Houd jij er ook van om lekkere dingen te bakken op een creatieve manier? 
Kom dan gezellig cupcakes bakken en versieren. Bij deze workshop ga je de 
cupcakes bakken en daarna met een kerstsfeer versieren. Zin in een leuke 
middag? Schrijf je dan nu in voor de workshop ‘Cupcakes maken’! 
 
Wat neem je mee?  
Niks  
 
  



Oliebollen maken 
  Traditiegetrouw worden er tijdens het kerstproject oliebollen gebakken en 

verkocht. Eerst gezellig met elkaar oliebollen bakken en deze 
vervolgens verkopen. Als je meedoet heb je het vooral druk in de 
pauzes, wanneer de oliebollen het meest gekocht worden. De 
hele school is je werkterrein. Welke groep verkoopt de meeste 
oliebollen? Wil jij die groep zijn?  
Schrijf je dan snel in voor de workshop ‘Oliebollen maken’! 

Wat neem je mee?  
Mixer, beslagkom en ijsschep  

 
 
 
Cacaolab; chocolade gieten 
Bij deze workshop ga je bij het Cacaolab op de Zaanse schans chocolade gieten. Lijkt jou dit heel 
leuk en houd jij van chocola? Schrijf je dan snel in voor deze workshop! 
 
Wat neem je mee?  
Niks  

 
 
 
 
 

 
 

 

  



Workshops voor echte sportievelingen 
 
Panna Knock-out 
 

Altijd al je vrienden te kijk willen zetten met een mooie Panna?  
Kom dan  meedoen aan Panna Knock-out. Zit jij op voetbal? Of vind je 
het gewoon  leuk om te voetballen? Schrijf je dan in voor de workshop 
‘Panna Knock-out’! 
d 
 
 

Wat neem je mee?  
Lekker zittende kleding, goede buiten gymschoenen en een handdoek 
 
Santa run  
Zit jij ook altijd vol energie? En heb jij een goede conditie of wil je daar 
aan werken? Schrijf je dan in voor deze workshop! Bij deze workshop ga 
je namelijk meedoen aan een marathon als kerstman! Goed voor je 
conditie en je blijft toch in de kerstsfeer. Schrijf je snel in voor de leukste 
en sportiefste  workshop van het kerstproject! 
 
Wat neem je mee?  
Sportkleding, hardloopschoenen, een kerstoutfit (muts, pak of trui etc.) en het sponsorformulier  
  

 
Dansen (Alleen voor klas 1, 2 en 3)  

Ben jij een echte dansliefhebber? Dan is dit de perfecte workshop voor jou! Je krijgt 
1,5 uur lang les met de alledaagse hits! Schrijf je nu in (let op: alleen voor klas 1, 2 en 
3) 

Wat neem je mee?  
Lekker zittende kleding en zaalschoenen 

Hockeypotjes  
 
Houd jij ervan om ooit nog eens super veel te leren van echt 
hockeygiganten? Kom dan meedoen met onze cursus en wij gaan het super 
leuk krijgen. Wij gaan hockeypotjes spelen en aan de techniek werken. Wil 
jij dit ook? Schrijf je dan nu in! 
 
Wat neem je mee?  
Sportkleding en scheenbeschermers (evt. een hockeystick en bitje)  
 

Kickboksen  
 
Heb jij zin om anderhalf uur lang fanatiek bezig te zijn met de kunst van de 
vechtsport kickboks? Heb jij zin om alle energie voor de kerstdagen er even uit 
te gooien en de kerstkilo’s eraf te branden? Meld je dan snel aan voor de 
workshop ‘Kickboksen’!  
 

Wat neem je mee?  
Sportkleding  
 



Jiu Jitsu  

Bij deze sport leer je hoe je een aanval (bv. een trap of een vuistslag) 
effectief kunt blokkeren en hoe je direct daarna de controle overneemt. 
Dat doe je onder andere door de gewrichten van je tegenstander op een 
slimme manier te verdraaien. Dat doet zo zeer dat die al snel uitgeschakeld 
is. Het zal je verbazen hoe effectief dat is! Ervaar hoe deze sport, voor 
zowel jongens als meisjes, je zelfvertrouwen vergroot en je conditioneel 
en fysiek sterker maakt. Pak deze unieke kans om met Jiu Jitsu kennis te 
maken! Je krijgt voor deze workshop een judo pak te leen. Schrijf je nu 
snel in! 

Wat neem je mee?  
Voor de zekerheid: trek makkelijke kleding aan 

Hip-Hop  
 
Bij deze workshop ga je anderhalf uur een dansje instuderen met een groepje. 
Moet je al goed kunnen dansen? Nee, dat is niet nodig, we zorgen dat iedereen 
het bij ons kan leren. Hou je van dansen? Schrijf je dan in voor de workshop 
‘Hip-Hop’! 

Wat neem je mee?  
Lekker zittende kleding en zaalschoenen  

Voetballen bij AZ 
 
Heb jij altijd al eens een training willen meemaken bij AZ?  
Dat kan! Bij deze workshop krijg je anderhalf uur lang voetbal 
training bij het AZ-terrein. Ben jij een echte 
voetballiefhebber? Schrijf je dan snel in!  

Wat neem je mee?  
Sportkleding, evt. kicksen en scheenbeschermers  

 
 

 
  



Workshops om lekker te ontspannen  
 
Yoga  

Oorspronkelijk is Yoga afkomstig uit India en bestaat al vele jaren. Yoga betekent 
verbinden en verenigen. Een Yogales bestaat uit een aantal vaste elementen: middels 

Surya Namaskar (zonnegroet) en krachtige asana’s (yogahoudingen), in combinatie 
met pranayama’s (ademhalings-technieken). Door meditatie en mindfulness 
kunnen we rust en ontspanning vinden in ons lichaam en geest. Al deze facetten 

zorgen voor uitdaging en kan het je inzichten geven in je gedachte- en 
gevoelswereld, om positief, krachtig en met (zelf)vertrouwen in het leven te 
staan. Wil je dit ook? Schrijf je dan voor deze workshop in! 

 
Wat neem je mee?  
Makkelijk zittende kleding, flesje water en handdoek; indien je een eigen yogamatje hebt,  
breng deze dan mee en vergeet je sponsorformulier niet! 
 
Leesuurtje  
Wat is er heerlijker dan even in een andere wereld te wanen? weg van de hectiek van alledag, 
een kijkje nemen in het leven van een ander, met die ander meeleven, meevoelen, 
meedenken en hopen dat alles weer goed komt-of juist niet… In een ontspannende omgeving 
gaan wij dan ook niet anders doen dan ‘‘chillen met een boek’’!  
 
Wat neem je mee? 
Niks  
 

Fotografie 
Tijdens het kerstproject zijn er veel verschillende activiteiten in de school. Het 
is natuurlijk leuk om hier zoveel mogelijk van vast te leggen en dit te kunnen 
delen met andere belangstellende. Door de huidige nieuwe wetgeving kunnen 
en mogen we (omdat niet nog iedereen zijn/haar toestemming heeft gegeven) 
niet zomaar van iedereen foto’s maken. Daarom gaan we bij deze workshop 
geen herkenbare personen, maar details van de dag vastleggen om zo toch een 
beeld te schetsen van wat er allemaal gebeurt. Hierbij maken worden er foto’s 
met een fototoestel gemaakt. Je krijgt eerst een instructie met theorie over 

fotografie, daarna ga je in de school foto’s maken. Lijkt jou dit heel leuk? Schrijf je dan nu snel in voor 
de workshop ‘Fotografie’! 
 
Wat neem je mee?  
Een eigen fotocamera  
 
Lezen voor Nepal  
Is al die drukte op school tijdens het kerstproject voor jou net even teveel? Heb je 
eerder behoefte aan een plek waar je je kunt afzonderen en even tot rust kunt 
komen? Kom dan naar de workshop ‘Lezen voor Nepal’ om onder het genot van een 
kopje thee lekker ontspannen te lezen!  
Met een donatie van 0,20 cent per gelezen pagina kun je het goede doel alsnog 
steunen.  
 
Wat neem je mee?  
Niks  
 
 
  



Film kijken 
Zie je al die drukke workshops niet helemaal zitten? Dan is dit de 
perfecte workshop voor jou! Bij deze workshop kan je kiezen uit een 
aantal films op Netflix. Schrijf je snel in!  
 

          Wat neem je mee? Niks 
 
Trauma training 
Het kan overal en ieder moment gebeuren dat je moet ingrijpen bij een 
pas plaats gevonden ongeluk. Het is dan handig als je weet hoe je moet 
handelen in zo een situatie. Vind jij het leuk en handig om te weten hoe 
men in dit soort situaties moet handelen? Schrijf je dan snel in voor de 
workshop ‘Trauma training’!  
 
Wat neem je mee?  
Niks  
 
Documentaire Nepal met geografische quiz 
  

Bij deze workshop ga je een interessante documentaire over Nepal 
bekijken en ga je vervolgens een Socrative-quiz over de documentaire 
maken. Lijkt jou dit leuk? Schrijf je dan snel in! 
 
Wat neem je mee?  
Niks 
 
 

 
Russische kunst & cultuur aan de hand van fragmenten van speelfilms 
Mogelijk Russisch schrijven? En hoe komt het nu dat de Russen altijd weer van die dictatoriale leiders 
hebben? In deze workshop loopt Hans Luiten aan de hand van fragmenten uit Russische speelfilms 
door de Russische geschiedenis en cultuur. Kom je ook meedoen? Schrijf je dan snel in! 

Wat neem je mee?  
Niks 
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Workshops als je van winnen houdt 
 
Leren schaken  

 
Kun je nog niet schaken, maar wil je het leren? Dan is deze workshop perfect voor 
jou. Je gaat de regels leren en meteen in de praktijk brengen. Als je wel kunt 
schaken ben je natuurlijk ook welkom. Je krijgt dan les over strategie en speel je 
een aantal partijen. Heb je zin in een gezellig middagje schaken? Schrijf je dan in 
voor de workshop ‘Leren schaken’! 
 

Wat neem je mee? Niks 
 
Voetbalquiz  
Ben jij ook zo gek van voetbal en denk jij alle feitjes te weten over de 
geschiedenis van het Nederlandse voetbal? Dan dagen wij jou uit om je kennis 
ten toon te spreiden en zo Koning Voetbal van het St. Michael college te 
worden. Wat weet je van Ajax, Feyenoord, PSV en AZ? Grote sterren komen 
langs in deze fantastische quiz; Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard 
en niet te vergeten Johan Cruijf. Aarzel niet en schrijf je in! Tot ziens bij de 
grote eredivisie voetbalquiz.  
 
Wat neem je mee?  
Niks 
 

Darten 
Altijd al de nieuwe Michael van Gerwen willen zijn? Dat kan nu! 
Schrijf je in voor de workshop ‘Darten’ en wellicht vinden we een nieuwe 
wereldkampioen. 
 
Wat neem je mee? Niks 
 

 
 

  



Workshops voor de creatieve hoogvliegers  
Sieraden maken  
Ontwerp mooie sieraden. Laat jouw creatieve geest de vrije 
loop voor het goede doel en maak mooie oorbellen, 
kettingen of armbanden voor de verkoop op de kerstmarkt! 
Schrijf je snel in!  
Wat neem je mee?  
Niks  

 

Luchtjes creëren  
Lekker ruiken wilt toch iedereen? Dat kan bij deze workshop. Je gaat 
je eigen parfum creëren met verschillende geuren te mengen. Wil je 
dit ook? Schrijf je dan snel in!  

Wat neem je mee? Niks  
 

 
Doldwaze Drama improvisatie 
Heb jij altijd al willen weten hoe acteurs/actrices zijn begonnen en welke 
oefeningen zij gebruiken om zich voor te bereiden op hun werk voor 
film/televisie/toneel? Meld je dan bij de workshop ‘Doldwaze Drama 
improvisatie’, wat gegarandeerd een super-vette en dolkomische 
workshop is. Oh ja, ervaring is niet vereist. Heb jij zin in een gezellig en 
doldwaze dag? Schrijf je dan nu in voor de workshop ‘Doldwaze Drama 
improvisatie’! 
 
Wat neem je mee?  
Niks 
 

Tasjes versieren  
Versier je eigen tas tijdens de workshop ‘Tasjes versieren’. Tijden 
de workshop gaan we blanco canvastasjes versieren. We gaan aan de 
slag met verschillende materialen; verf, kralen, stof, veren, 
teksten, tekens of sjablonen, je kan het zo gek niet bedenken. Je 
kan natuurlijk ook zelf materiaal meenemen van thuis. Heb jij zin in 
een gezellige en creatieve dag? Schrijf je dan nu in voor de 
workshop ‘Tasjes versieren’! 

 
Wat neem je mee?  
Niet verplicht, maar wel extra leuk: versiermateriaal  
 
Kerstballen vlechten 
Met wat handigheid en een beetje wiskunde kunnen we de mooiste kerstballen in elkaar vlechten. 
Lijkt jou dit ook zo leuk? Schrijf je dan snel in voor de workshop ‘Kerstballen vlechten’!  
Wat neem je mee? 
Niks  
  



Bibberspiraal  
Genoeg Apps op je mobiel om mee te spelen, maar waar is de tijd 
gebleven van een spel dat je kunt aanraken? De beroemde 
Bibberspiraal is een behendigheidsspel met een spiraal die onder 
spanning staat. Als je hem aanraakt dan ben je af en dat merk je 
door een signaal.  

Bij deze workshop ga je zelf een werkende Bibberspiraal maken en 
ontwerpen. Heb je stalen zenuwen en een creatieve geest: schrijf 
je in! 's Avonds zullen deze zeer gewilde spellen verkocht worden op 

de Kerstmarkt. Leuk voor onder de kerstboom! Heb jij ook zin in een gezellige dag?  
Schrijf je dan snel in voor de workshop ‘Bibberspiraal’! 
 
Wat neem je mee? 
Niks  
 
Glazen potjes versieren 
Verzamel lege glazen potjes en tover ze tijdens deze workshop om tot mooie 
waxine lichthouders. Potjes van alle maten zijn welkom zolang er een 
waxinelichtje in past. Ben jij creatief en heb je gevoel voor interieur styling? Kom 
ons dan helpen! Ben je iets minder creatief, wees gerust we hebben voorbeelden 
die je na kan maken. Schrijf je snel in voor de workshop! 
 
Wat neem je mee?  
Verzamel lege glazen potjes 
 
Creatieve verrassing met mevr. S Baumann en dhr. M Rijnders 

Laat je verrassen door de creatieve workshop met mevr. S. Baumann en  
dhr. M. Rijnders. We gaan helemaal los, doe je mee?  
Wat neem je mee?  
Tekendoos, kwasten, hamer, schaar, touw, veren, schelpen en decoratie 
materiaal.  

 

Kerstkaarten maken 
Bij deze workshop ga je mooie kerstkaarten maken. Je mag het zo 
gek niet bedenken, als het maar in de kerststijl blijft natuurlijk. 
Heb jij zin om kerstkaarten te maken voor het goed doel? Schrijf 
je dan snel in voor deze workshop. 

Wat neem je mee?  
Schaar, lijm en evt. eigen versier materialen 

  

Kerstkaarten maken met linoprint 
Ben je creatief en heb je zin om door middel van linoleumgutsen een print voor 
een ansichtkaart te maken, dan is dit de perfecte workshop voor jou. Je gaat 
zelf een ontwerp maken voor op de kaart, deze in een stuk linoleum gutsen en 
zelf afdrukken op een stuk papier. Deze gaan we in de avond verkopen op de 
kerstmarkt. Lijkt jou dit leuk? Schrijf je dan snel in!  

Wat neem je mee?  
Schaar en lijm  

 

  



Bekers versieren 
Bij de kerst kan een heerlijke kop warme chocolademelk of kop warme thee 
niet ontbreken. Bij deze workshop ga je dan ook mokken versieren in 
kerstsfeer. Ben jij een echt creatieveling? Schrijf je dan nu in voor deze 
workshop! 

Wat neem je mee?  
Evt. eigen stiften die watervast zijn 

 

Kerstballen versieren 
Mis jij ook die ene mooie glimmende gepimpte bal in je boom? 
Kom langs en versier je eigen kerstballen! Schrijf je snel in!  

Wat neem je mee? 
Eigen knutselmateriaal  

 

Rendierhoofden maken 
In deze workshop ga je van cardboard hertenkoppen maken. De trend voor 
komende winterdagen. Als je alle onderdelen omgetrokken en uitgeknipt 
hebt, kun je ze nog versieren met papier, lapjes en glittersteentjes. 
Daarna schuif je alles in elkaar, haakje eraan en je hertenkop is klaar.  
 
Wat neem je mee? 
Schaar en flesje sterke lijm 
 
Net als de oude Nederlandse meesters 
In deze workshop ga je met grote stukken papier, tape, schaar en fotografie (groeps)portretten van 
Nederlandse meesters nabootsen (google, om een idee te krijgen, op Hendrik Kerstens). Onze focus 
ligt op het maken van 17e eeuwse hoofddeksels en kragen.  
 
Wat neem je mee?  
Kom in zwarte kleding, liefst een zwarte coltrui. Neem ook een schaar en niettang mee.  

  



Zijn al die workshops niks voor jou 
en  

wil je toch de handen uit de mouwen steken?  
 

DAT KAN! 
 

Kerstprojectcontrolecommissie 
Met deze workshop ga je door de hele school heen om te peilen hoe het er overal aan toe gaat. 
Ga naar binnen bij verschillende workshops en vraag of iedereen het naar zijn zin heeft. Spreek 
mensen aan in de gang en vraag naar tips en tops. Kortom een workshop waarin je veel communiceert 
met andere personen. 

 

Party commissie 
Zit jij bij de party commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan! 

 

Algemene commissie  
Zit je bij de algemene commissie en wil je ons ook helpen tijden het kerstproject? Meld je dan hier 
aan! 

 

Sociale commissie 
Zit jij bij de sociale commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier 
aan! 

 

Drank commissie 
Zit jij bij de drank commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan! 

 

SMC Extra 
Zit jij bij SMC Extra en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan! 

   

Snack commissie 
Zit jij bij de snack commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan!  

  

Lounge commissie 
Zit jij bij de lounge commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier 
aan! 

 

Disco commissie 
Zit jij bij de disco commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan! 

 

Licht commissie 
Zit jij bij de licht commissie en wil je ons ook helpen tijdens het kerstproject? Meld je dan hier aan! 



De onmisbare schakel – de dagorganisatie! 
 

Zit je al een paar jaar op school dan weet je hoe sfeervol de kerstmarkt er uitziet. Er wordt veel 
werk verzet op vele verschillende terreinen. Deze hele kerstmarkt kan alleen maar slagen als er veel 
hulp is. Ben je een doener, een denker of een doorzetter?  
Zoek niet verder en kies voor de dagorganisatie. Je kunt uit twee verschillende momenten kiezen: 
 
- Van 08.00 uur tot 15.00 uur (overdag) Dagorganisatie 1 

Als je jezelf inschrijft voor deze workshop, help je ons mee met het in gareel houden van het 
kerstproject van 7:30 u tot 14:00. Onder gareel houden verstaan wij: ervoor zorgen dat het in de 
gangen rustig blijft, eventueel hulp bieden bij workshops, spullen verplaatsen en als belangrijkste 
de glimlach tonen. 

- Van 15.00 uur tot 21.00 uur (’s avonds) Dagorganisatie 2 
Je bent vooral bezig met het verkopen van de kerstspullen op de markt. Je krijgt een spoedcursus 
“verkooptrucjes”. En als laatste help je natuurlijk mee met het opruimen zodat ook jij snel naar 
het KERSTGALA kan. 

 

EN VERGEET VOORAL JE  
SPONSORFORMULIER  

NIET! 
  



 
 

DAGINDELING 
 

Kerstproject   DONDERDAG  20 DECEMBER 2018 
 

Van  Tot Klas 1, H2, H3, V3, H4, V4, V5 Wie begeleidt ? 
     
07.30 - 02.30 Dagorganisatie Anke, Noa, Laura, Selina, Mayhling, Patrick, Nella, Nico 

     
09.00 - 09.20 Verzamelen in je lokaal Mentor/docent: 

Absentie noteren via Magister  
Sponsorformulieren met inhoud verzamelen en inleveren 
bij de mentor 

09.30 - 11.00 Workshop ronde 1 Personeel en leerlingen 
     

11.00 - 11.30 PAUZE  
     

11.30 - 13.00 Workshop ronde 2 Personeel en leerlingen 
     

13.00 - 13.30 Opruimen lokalen Personeel en leerlingen 
     

13.30 - 14.00 PAUZE PAUZE 
     
 

ORGANISATIE KERSTMARKT EN KERSTGALA 
desbetreffende leerlingen en personeel 

 
    

  14.00 Instructie - organisatie / opbouw kerstmarkt in de aula 
    

14.00 - 17.00 Kerstmarkt opbouwen  
    

17.00 - 17.45 Eten in lokaal 016/017 (via inschrijving op Senses) 
    

17.45 - 18.30 Puntjes op de i 
    
 - 18.15 Iedereen staat op z’n plek  
    

18.30 - 20.30 KERSTMARKT 
    

20.30 - 21.15 Als de bliksem opruimen 
    

21.15 - 23.30 KERSTGALA  
    

23.30 - 01.30 Tot de laatste kruimel opruimen 
    

 
 



 
 
 

 
SPONSORFORMULIER KERSTPROJECT 2018 

Ja, ik geef graag een bijdrage aan Zorg voor Nepal! 
 

Naam leerling: Klas: 
 
Naam donateur  Bedrag  Workshop  Workshop ronde  
1  
  

      

2  
  

      

3  
  

      

4  
  

      

5  
  

      

6  
  

      

7  
  

      

8  
  

      

9  
  

      

10  
  

      

Totaal  
  

€      

  
Dit formulier en het geld levert de leerling in op 

20 december, om 9.00 uur bij de mentor. 
  

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE! 
  

 


