Geachte ouders, verzorgers van de leerlingen van Graaf Engelbrecht,

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige en leerzame Wijnproeverij op
woensdag 28 maart van 19.30 tot ca 21.00 uur. De opbrengst komt geheel
ten goede van Join4Energy.
De wijnproeverij wordt begeleid door een zeer ervaren vinoloog en staat in
het teken van de Provence, de streek waar de Mont Ventoux ligt. De
wijngaarden ontwaken langzaam uit hun winterslaap voor het nieuwe
groeiseizoen. De nieuwe oogst, van het afgelopen jaar en meer, laten we
graag, vergezeld van lekkere hapjes, aan u proeven, zodat u zich geen
zorgen hoeft te maken of u wel lekkere wijn in huis heeft.
We hebben in samenwerking met Wijnkoperij De Gouden Ton uit
Oosterhout tien heerlijke wijnen geselecteerd uit hun bekroonde
assortiment. Hieronder ook wijn uit de Ventoux die we voor dit project in
juni gaan beklimmen en nog vele andere zintuigverwenners.
Mocht u wijn willen bestellen, dan wordt die op afspraak keurig voor u
thuisgebracht. U draagt ook zo direct bij aan dit fantastische project…!
Samen met Michael de Rooij van De Gouden Ton uit Oosterhout
hopen wij U te mogen begroeten op 28 maart. Ook uw familie,
vrienden en kennissen zijn uiteraard van harte welkom. Laat u even
weten of u komt?
De kosten voor deelname aan de wijnproeverij bedragen €17,50 per
persoon. Inschrijven kan alleen door het totale bedrag over te maken
op onderstaand rekeningnummer.
NL 60 INGB 0659920204
T.n.v. Graaf Engelbrecht
O.v.v. wijnworkshop, Naam, totaal
aantal pers. Wij hopen u te zien
op woensdag 28 maart! Met
hartelijke groet,
Rob Goossens & Paul Houtman
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Ons goede doel
Graaf Engelbrecht zet zich dit jaar
opnieuw in voor Join4energy.
Join4energy werft fondsen om
onderzoek te kunnen doen naar
een medicijn voor kinderen met
een energiestofwisselingsziekte.
Waarom steunt Graaf Engelbrecht
voor het vierde jaar dit goede doel?
Omdat wij vinden dat deze stichting
goed aansluit bij het profiel van onze
school. Als sportieve en daardoor
energieke school is de brug naar
kinderen die deze energie iedere dag
moeten missen snel geslagen.
Daarbij geloven wij als school dat het
bijdraagt aan de vorming van sterke
karakters, wanneer onze leerlingen
stilstaan bij die ander en zich in willen
zetten voor die ander.

Onze deelname dit schooljaar
Dit schooljaar doet Graaf Engelbrecht
met een team van leerlingen en
docenten van Graaf Engelbrecht voor
de vierde keer mee aan de uitdaging
de Mt Ventoux Challenge 2018.
Op zaterdag 02 juni 2018 fietsen we
naar de top van de Mont Ventoux.
De organisatie vraagt van iedere
deelnemer wel een minimale
sponsorbijdrage van €1000,-.
Daarnaast moeten alle deelnemers de
inschrijfkosten en kosten voor vervoer
en verblijf zelf regelen.
Om dit geld als team bij elkaar te
krijgen, zullen alle deelnemers zich dus
moeten inzetten.
Ook op school zullen we weer veel
activiteiten organiseren om het
benodigde sponsorgeld in te zamelen.
Via deze Nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van deze activiteiten en de
opbrengsten.

Ons nieuwe team

Energiestofwisselingsziekte?
Meer informatie op
www.join4energy.nl

Twee weken geleden hebben we een
informatieavond gehouden voor
geïnteresseerde leerlingen en hun
ouders. Negen leerlingen hebben
aangegeven graag de uitdaging aan
te gaan om mee de Mt Ventoux op te
fietsen.

Onder hen vindt u ook weer wat oude
bekenden. We hebben nu de
volgende leerlingen: Joris Hehewerth
(B1), Bo Mengerink (A2), Lucas Kuijsters
(A3), Danice Willebroordse, Thomas de
Klerk, Tineke Hehewerth, Casper van
der Bent (M3), Jens van Bijnen en
Florine Hehewerth (H4).
Deze leerlingen zullen de komende
maanden enorm hard gaan trainen en
sponsoracties gaan bedenken om
straks samen met de docenten de
heer Goossens, Schouw en Houtman,
en mevrouw Bongers en Houf met
voldoende sponsorgeld naar Frankrijk
te kunnen vertrekken.

Sponsoring
Zoals we al eerder zeiden, moeten we
een groot sponsorbedrag bij elkaar
gaan verzamelen. Dit doen onze
leerlingen deels zelfstandig en deels
met de hulp van collega’s van onze
school.

Meer dan de helft van dit bedrag gaat
naar Join4energy! En onze leerlingen
hebben samen bijna 2000 poppen
verkocht!
Al met al is het een mooie start voor
ons team.

Nu al we willen we de volgende
bedrijven van harte danken voor hun
bestellingen: TrueLime, Medifit
Fysiotherapie, en Roks uit Rijsbergen.

Speculaaspoppen
Spinninglessen
Daarnaast heeft sportschool Medifit
aan de Zoete Inval aangegeven dat
de leden van ons team in de
wintermaanden weer mogen komen
trainen tijdens de spinninglessen. Dit is
voor ons natuurlijk fantastisch nieuws!
De afgelopen weken hebben
leerlingen uit klas 1 en 2 hun best
gedaan om grote speculaaspoppen
te verkopen. De speculaaspoppen
kosten €5,- per stuk.

Hulp gezocht!
Mocht u bij het lezen van deze
Infograaf ideeën hebben opgedaan
om ons, op welke manier dan ook, te
helpen bij deze actie voor Join4energy
en het binnenhalen van ons
sponsorgeld, dan kunt u een mail
sturen naar:
r.goossens@graafengelbrecht.nl of
e.wilms@graafengelbrecht.nl
We houden u op de hoogte!

