*** Het Glazen Huis countdown: nog 18 dagen ***
*** 120 uur non-stop radio vanaf ons podium ***
*** Alles voor twee goede doelen ***
*** Win een dag Efteling met je klas! ***
Beste leerlingen,
Het is zover. We gaan nu echt aftellen naar Het Glazen Huis 2021, een nieuw jaarlijks event van het
Carolus! De studio is bijna klaar en wordt indrukwekkend. De professionele jingles bezorgen ons nu al
kippenvel. We hebben er zin in!!
We zijn al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen en vlak voor aanvang worden we
geconfronteerd met nieuwe corona-maatregelen. We hadden iedere dag gave activiteiten in en om
de school; gaat er helaas net wat anders uitzien. Dat sterkt ons alleen maar meer om een prachtige
week van te maken, want dat verdienen jullie. Een flinke dosis plezier, verbinding en positiviteit in de
laatste dagen voor jullie kerstvakantie. En alles natuurlijk 100 procent verantwoord en veilig.
Het Glazen Huis: non-stop van 19 december (12:00 uur) tot 24 december (12:00 uur). Vijf dagen,
iedere dag een andere groep docenten die iedere minuut van de dag hun programma’s draaien.
Maar we doen het natuurlijk ook vooral voor mensen die wat minder gezegend zijn en die door een
moeilijke tijd gaan. Vijf keer 24 uur gaan we ons inzetten voor twee goede doelen.
•

•

KiKa
KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van
kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere
kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Smile Per Mile
Een lokaal doel van oud-leerling Wesley Waldt: kinderen met een ziekte of beperking worden
getrakteerd op een ritje in supersnelle wagens.

Welke klas brengt het meeste geld op voor deze doelen?
Die klas zit in 2022 in een bus richting de Efteling!
Liedjes aanvragen, boodschappen doorgeven voor op de radio, doneren, kerst- en brunchpakketten
aanvragen: alles vind je op carolus.nl/glazen-huis/ en we doen het allemaal voor de goede doelen!
Veel evenementen gaan helaas niet door. Denk aan het brugklasfeest, de Game Night, de Talent
Night, het gemaskerd bal, een seniorenmiddag en een fancy fair voor gezinnen in onze omgeving.
Niet getreurd, doen we wel een keer zodra het weer mag. Wat gaan we wel doen?
Elke dag van 19 t/m 24 december:
Aanvragen en direct betalen via carolus.nl/glazen-huis/ - iedere cent is voor het goede doel.
• Vraag een liedje aan! De prijs is 2 euro.
• Jouw boodschap op de radio voor jouw lievelingsmens: je topdocent, je moeder, je opa, de
(geheime) liefde van je leven! De prijs is 2 euro. Laat je 06-nummer achter bij je bestelling,
dan kun je gebeld worden door onze DJ’s.
• Doe een vrije donatie voor onze goede doelen – dit kan nu al!

Vanaf 1 december (vandaag!!) t/m 24 december, 9 uur:
Zamel zoveel mogelijk geld in met je klas en win een dagje Efteling
De klas die het meeste geld ophaalt (omgerekend per leerling), mag naar Kaatsheuvel.
Start een lege flessenactie, bak cakejes en verkoop deze, haal wat geld op bij de familie, doe een
karweitje voor iemand tegen een kleine vergoeding, et cetera: wees creatief!!
Op vrijdagochtend leveren alle klassen het geld in bij het Glazen Huis.
Burgemeester Blanksma maakt de winnaar bekend op 24 december om 12 uur.
Zondag 19 december
Aanvang Het Glazen Huis om 12 uur!
24 uur lang radio door mevrouw Van Lierop, mevrouw Smits-Van Gils en mevrouw Joosten.
Radio maken? Ja, 120 uur lang saaie kersthits zeker? No way!
We hebben een gaaf programma, iedere dag weer. Met hits van nu
en hits van vroeger, maar ook met spellen en mysteries, winacties,
bekende Helmonders, hitlijstjes, interviews, Het Geluid, challenges,
guilty pleasures, razende reporters, allerlei rubrieken, nieuws, de
files, het weer en nog veel, veel meer!
De Witte Gij’t Quiz
Gezellig, met het hele gezin! Doe mee met vader, moeder, broer(tje) en/of zus(je). We zitten in
lockdown, mogen de straat niet op. Daarom komen we online naar je toe met deze quiz.
Luister ondertussen naar de muziek van ons Glazen Huis. Een pubquiz, jullie zorgen voor iets lekkers,
wij voor de vragen en opdrachten. Meedoen? Mail naar glazenhuis@carolus.nl en vertel ons de naam
van je team! We vragen 5 euro per team, ticket af te halen bij mevrouw Cox.
Kerstbrunch-actie
Vanaf 9.00 uur bezorgen wij deze zondag
kerstbrunchpakketten in Helmond en omgeving.
Bestellen kan via carolus.nl/glazen-huis/, geef daar aan
hoeveel pakketten jij wilt ontvangen. Een heerlijke
brunch! Prijs per persoon: € 16,50. Bestel vóór vrijdag
17 december, 09:00 uur.

Kerstpakkettenactie
Een geweldig kerstpakket, goed gevuld, voor iemand die jij zo’n mooi pakket gunt of voor bij wijze
van spreken je hele personeel! Een dekentje, een lantaarn, een chocolaatje, een knuffel, een
alcoholvrij wijntje, kaasstengels, borrelnootjes, chips en meer.
Bestellen kan via carolus.nl/glazen-huis/, geef daar aan hoeveel pakketten jij wilt ontvangen.
Prijs per persoon: € 25,00. Bestellen kan nu al maar doe dit vóór zondag 19 december, 17:00 uur. We
bezorgen vóór 24-12.

Maandag 20 december
Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Lathouwers, mevrouw Hermans en mevrouw Van Dinther.
Dinsdag 21 december
Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Van Dijck, meneer Jochems en meneer Willems.
Sponsorloop
Op sportieve wijze geld ophalen voor het goede doel. Bij iedere gelopen kilometer spekken we de
kas. Een mooi rondje en natuurlijk passeren we ook Het Glazen Huis. Alle informatie volgt snel.
Woensdag 22 december
Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: mevrouw Van Oorschot, mevrouw Van Enkevoirt en meneer Vos.
Filmmiddag
Van 15:00 tot 17:00 uur kijken we samen naar een prachtige kerstfilm!
Haal je filmticket af bij mevrouw Cox op de administratie op 15, 16 en 17 december aanstaande.
Krijg er een plustijd voor terug!
Meekijken kost slechts 2 euro (elke cent naar de goede doelen!) en voor die prijs is er ook drinken en
popcorn.

Donderdag 23 december
Het laatste DJ-team start om 12 uur: meneer Meulenbroeks, meneer Buuts en meneer Laros.
Vrijdag 24 december
De grote finale
12:00 uur
Hoeveel geld haalden we op voor de twee goede doelen? Burgemeester Blanksma maakt het om
12 uur bekend in ons atrium, bij de studio op ons podium. En natuurlijk ook: welke klas heeft het
meeste geld opgebracht? Die leerlingen gaan naar de Efteling!
En dan: kerstvakantie!!

