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Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw 
 
 
 

AKTIE NIEUWS:       SDV  Leerlingen halen mooi bedrag op met hun acties                       opbrengst € 975,20 

 
Leerlingen van de opleiding Sport Dienstverlening & Veiligheid van het “Kingcollege” in 
Heerenveen  hebben zich enorm ingezet en zijn er in geslaagd om een prachtig bedrag bij 
elkaar te brengen.  
Zij hebben daarvoor verschillende activiteiten georganiseerd. 
Basketbal workshops gegeven, een rad van fortuin georganiseerd in een bejaarden tehuis en 
een spinning - fietstocht gehouden. 
 

 
Daarnaast hebben zij er ook voor gezorgd dat wij een aantal dozen met pennen, potloden 
papier en andere schrijfmaterialen mee kunnen nemen in de container. 
 
AKTIE NIEUWS :     LESMARATHON:  groot  succes voor klas A3A van OSG                       opbrengst € 1250 

Leerlingen van de OSG Sevenwolden Fedde Schurer volgden de hele nacht  lessen. De 
lesmarathon ging vrijdag 11 april  om 20.00 van start met het vak Duits. De volgende 
ochtend begon om 7 uur de laatste les: gymnastiek. Moe maar voldaan konden de leerlingen 
na een ontbijt de dag vervolgen. De lessen werden verzorgd door een aantal enthousiaste 
docenten. 



  
 
AKTIE NIEUWS:   CONTAINER VERSTUREN  

 
In juni zal de container met naaimachines, schoolborden sport en spelmaterialen richting 
Sierra Leone gaan varen. 
Daar aangekomen hopen wij op een vlotte aflevering zodat we in juli / aug. de school kunnen 
afbouwen en inrichten. 
Dankzij Gered gereedschap hebben wij ook vele naaimachines meegekregen voor een 
vrouwen project  in Freetown en een nieuw op te zetten project in Newton. 
 
Hebt u nog oude naaimachines of oud gereedschap liggen en gebruikt u het niet meer.  
Gered Gereedschap zorgt voor een tweede leven. Zij knappen al het gereedschap helemaal 
weer op. 
 
Kijk op de website naar een inleverpunt bij u in de buurt www.geredgereedschap.nl  
 
TAFEBLADEN GESCHONKEN door   TOELEVERING -Panelen industrie  

 
Wij hebben tafelbladen geschonken gekregen van duurzaam materiaal voor de inrichting van 
de school.  Dit bedrijf maakt o.a. tafelbladen,kastpanelen,wandplaten of andere panelen op 
elk gewenst formaat of model. Zij gebruiken verschillende materialen. Meer informatie kunt u 
vinden op  www.panelenindustrie-toelevering.nl 
 
DANCE MARATHON                         24 uur achte relkaar dansen voor het goede doel  
 
Op donderdag 14 april zal om 14.30 de Dansmarathon starten met Salsa workshop.  
Leerlingen van het Fedde Schurer gaan proberen 24 achter elkaar te dansen  
 
De avond is ingedeeld in 6 groepen met elk een thema: 
 

1. Latin Lovers    4.Silver & Gold Black & White 
2. Schoolfeest     5. Boer zoekt vrouw 
3. Proud 2 be fout    6. Flower Power ( silent disco) 

 

  
Docenten maken promotie voor marathon tijdens de pauzes in de OSG Sevenwolden FS 

 

 



De leerlingen gaan een poging doen om de resterende 12.000 euro bij elkaar te dansen om 
de St. Rose school af te kunnen bouwen om de slogan:
 
Wij een nieuw gebouw, zij een nieuw 
 
Onderstaande DJ’s, bedrijven en workshops gevers verlenen hierbij hun medewerking:
 

 
 

NAVAR -  DJ. ROB KAMPINGA  

TJARDA V.D WAL 

De leerlingen zullen door dansen tot het officiële openingsmoment op 
14.30 (wat alleen toegankelijk is voor genodigden)
. 
KUNSTVEILING:    15 april vanaf
 
Op vrijdag middag om 16.45 wordt er een 
Sevenwolden in Heerenveen. 
 
Bent u geïnteresseerd in mooi
aanschouwen op woensdag 13 
De kunstwerken zullen tentoongesteld worden in de kantine.
 
 
 
U kunt op vrijdag 15 april vanaf
 
 
 
 
Op de website: www.fskunstveiling.org
 
Hieronder alvast een voorproefje
 

 
Merje mei fôle        Frâns Faber              
  

 
 
 

De leerlingen gaan een poging doen om de resterende 12.000 euro bij elkaar te dansen om 
Rose school af te kunnen bouwen om de slogan: 

Wij een nieuw gebouw, zij een nieuw gebouw . Echt waar te maken! 

Onderstaande DJ’s, bedrijven en workshops gevers verlenen hierbij hun medewerking:

 

DJ. ROB KAMPINGA  -  DJ GREENPANTS

TJARDA V.D WAL - DAPHNE HOEKSTRA  

DJ JAEP/DJ BART 
www.Flyerprint.nl 

dansen tot het officiële openingsmoment op vrijdag 15 
n toegankelijk is voor genodigden) 

15 april vanaf  16.45 OSG Sevenwolden Schans 100 Heerenveen

wordt er een kunstveiling georganiseerd op de OSG 
Sevenwolden in Heerenveen. Leerlingen van een V5 klas hebben de organisatie in handen.

Bent u geïnteresseerd in mooie kunstwerken dan bent u welkom om ze in het echt te 
op woensdag 13 april  tijdens het OPEN HUIS vanaf 16.00 

De kunstwerken zullen tentoongesteld worden in de kantine. 

vanaf 16.45  langskomen om te bieden op de mooie werken.

www.fskunstveiling.org  kunt u  de kunstwerken die geveild worden 

Hieronder alvast een voorproefje: 

 

           droge naald      Afrikaanse vrouw     Anneke Oppenhuizen   

De leerlingen gaan een poging doen om de resterende 12.000 euro bij elkaar te dansen om 

Onderstaande DJ’s, bedrijven en workshops gevers verlenen hierbij hun medewerking: 

 

DJ GREENPANTS - 

 

vrijdag 15 april om 

16.45 OSG Sevenwolden Schans 100 Heerenveen  

op de OSG 
Leerlingen van een V5 klas hebben de organisatie in handen. 

kunstwerken dan bent u welkom om ze in het echt te 
6.00 -21.00. 

langskomen om te bieden op de mooie werken. 

de kunstwerken die geveild worden vinden. 

 

Anneke Oppenhuizen              Auquarel



 
 
 
 
Nieuws van uit Sierra Leone  
 
In december 2010 hebben de voorzitter en de secretaris de Kerstdagen doorgebracht in 
Sierra Leone. 
De kinderen waren niet op school aanwezig, zij hadden ook kerstvakantie. Wij hebben de 
resultaten met eigen ogen kunnen zien. Er is een gat gegraven voor het toilet gebouw. De 
ramen zijn er tijdens ons verblijf ingezet en de muren zijn bepleisterd. 
 

 

 
 
  
WAT DOE JIJ  

MET PAPIER ? 

 

VLIEGTUIGJES 

VOUWEN  

IN VWO – 4 

 

St. Rose School 
 

 

SPORTEN  

VOOR HET GOEDE … 

 

 

DOELSPORTEN ! 

 

 

St. Rose School 
 
 



 

VOETBALSHIRTS :  gezocht  voor teams in Four Miles Newton 
 

De “Future planners”  is een organisatie uit Four Miles die voor de jeugd elk jaar twee  
evenementen organiseert.  
Tijdens 1e kerstdag een Atletiektoernooi en tijdens de paasdagen een groot voetbaltoernooi.  
 

 

Het  tijdens ons verblijf in december  opgerichte  “ team ‘’ dat elke dag de voetbal komt lenen om te 

oefenen voor het toernooi. 

Wij hopen ze binnenkort in een teamshirt te kunnen laten spelen. 
 

ACTIES HELPEN ORGANISEREN :        ALS MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ACTIEVE LEERLINGEN. 

 
Ben je creatief, hou je van resultaten, wil je graag iets voor een ander doen? 
 
ORGANISEER EEN ACTIE VOOR DE ST. ROSE SCHOOL  

 
Je kunt heel veel bereiken als je een plannetje maakt en hem gewoon uitvoert zoals bv. 
 

• Auto’s wassen  
• Koekjes bakken en verkopen 
• Feest organiseren.  
• Filmavond organiseren opbrengst voor goede doel 
• Uitdaging bedenken en laten sponsoren 
• Of proberen schoolspullen te regelen bij bedrijven of organisaties zoals pennen, 

schriften, notitieblokjes etc. die we mee kunnen nemen in de container 
• Teken en schilder materialen waterverf,  kwasten, teken en schilderpapier 
 
Neem contact met ons op: 050-5271824 of stuur een mailtje naar info@earthianroots.nl 
 
Leerlingen van de OSG SEVENWOLDEN die hun maatschappelijke stage in het 3e 
leerjaar moeten afronden en een actie willen organiseren kunnen zich via de website van 
www.keiindemaatschappij.nl zich aanmelden. Wij staan onder het kopje ‘KLUSSEN”. 

 
 
HELP ONS MEE                                                                                                 
 
� VIND JIJ ONS PROJECT OOK DE MOEITE WAARD? 
� HELP ONS ACTIES OP TE ZETTEN EN UIT TE VOEREN ZODAT WE BINNEN 5 JAAR 

DE SCHOOL SIERRA LEONE HELEMAAL IN GEBRUIK KUNNEN NEMEN.  
� WE KUNNEN HELAAS NOG GEEN GELD TOVEREN. MAAR WIE WEET…. TOVERT U 

TOCH EEN BEETJE MET ONS MEE 
 

MEER INFO:   www.earthianroots.nl 
 
OF NEEM CONTACT OP:   050-5271824    Rooske Westerdijk 
 
Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  ING: 3973927 Kv k: 02089573 


