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Beste leerlingen, beste ouders, 
  
Tegen het einde van het jaar houdt de Voedselbank Amsterdam een scholenactie voor het inzamelen van houdbaar 
voedsel voor gezinnen die het om welke reden dan ook financieel zwaar hebben. 
Elk jaar doen tientallen enthousiaste scholen mee met deze actie. Mede hierdoor kan de Voedselbank iedere week 
1900 gezinnen helpen aan gezond en gevarieerd voedsel.  
 
Dit jaar gaan wij ook meedoen met de scholenactie. We willen als school graag een bijdrage leveren aan het welzijn 
van veel gezinnen. Helpen jullie mee?  
 
Er is vooral behoefte aan: 

• Zonnebloemolie 

• Ontbijtgranen (cruesli, cornflakes etc.) 

• Thee 

• Broodbeleg (jam, pindakaas, stroop etc.) 

• Soep in blik of zak 

• Pastasaus 

• Vlees of vis in blik 

• Groente of fruit in blik of glas 

• Houdbare melk 
 
Hoe werkt het? 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen één of meer producten uit bovenstaande boodschappenlijst (het 
liefst van zijn eigen zakgeld) koopt en dit doneert aan de Voedselbank.  
De actie start op dinsdag 16 november en duurt tot vrijdag 10 december. In deze periode kunnen de leerlingen op 
maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.45 en 10.00 uur de gekochte producten bij de administratie inleveren,  
waar de kratten klaar staan. Bij het inzamelen van de spullen willen we ook de leerlingen betrekken. Wil je helpen bij 
het verzamelen en inpakken van de kratten? Meld je dan aan via administratie@hyperionlyceum.vova.nl 
 
Na 10 december, als de actie afgelopen is worden de volle kratten opgehaald door de Voedselbank. 
 
We hopen dat heel veel leerlingen meedoen met de actie zodat we veel gezinnen blij kunnen maken met een beetje 
extra!  

Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding 
 
Justin Goos 
Nicole Schmidt 
Ans Wesselink 
Administratie Hyperion Lyceum  
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