Onderwijs in Oeganda in 2020:
Veel leerlingen zaten thuis, net als wij, alleen zonder laptops, telefoons en wifi. Dus
geen Teams, geen Zoom, geen Google en geen Whatsapp.
Edukans regelde met haar partners speciale RADIO-uitzendingen. Zo konden
leerlingen toch blijven
leren! Om de scholen weer
te kunnen openen moet
het wel veilig zijn. Daarom
heeft Edukans
een speciaal coronaterugkeerpakket ontwikkeld. Hierin krijgen
leerkrachten tips hoe ze de leerlingen weer terug in
het schoolritme krijgen en hoe ze leerachterstanden
kunnen verkleinen. Daarnaast is er een groot gebrek
aan zeep, emmers en mondkapjes op de scholen.
En natuurlijk blijft Edukans werken aan structurele
verbetering van het
onderwijs. In
Oeganda gaat nog
geen kwart van de
leerlingen na het
basisonderwijs naar
de middelbare
school. Dat
kan beter!
Help je mee?
Geweldig!

Van hier
naar
Oeganda:
10.000 km

Actie Paardenkracht op het RLO in 2020:
helemaal anders.
Oeganda is 10.000 km van het RLO vandaan. Lukt het ons om met
alle leerlingen, leraren en wie maar mee wil doen samen die
10.000 kilometer virtueel en gesponsord af te leggen? Alles mag:
hardlopen, wandelen, fietsen, roeien, hinkelen, zaklopen, op je
handen lopen, als je maar alleen je eigen kracht gebruikt. Maar je
mag ook iets breien van 200 meter draad of een gedicht van 1 A4
(0,000297 km) schrijven… als je je maar laat sponsoren! Op de
andere kant van dit blad zie je hoe het werkt.

Veel succes en namens de leerlingen en leraren in
Oeganda, bedankt!

RLO

Leerlingen en leraren van het
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
lopen, rennen, fietsen of …. om de
afstand tussen Oegstgeest en
Oeganda virtueel te overbruggen.
Alles mag, als het maar op eigen
kracht is. Ook de kleinste afstand
telt. Iedereen die mee wil doen is
welkom. Sponsorkaart vol?
Download een nieuwe op RLO.nl.
TIP: Gebruik eventueel Strava om je
afstand automatisch te meten.

Oeganda

Naam:__________________________________________ mentor: ___________
Je activiteit: ik ga _______(aantal) km ___________________________________
Naam sponsor

Email of 06

Bedrag Per

Vast of max
bedrag:

Bijna klaar! Nog twee stappen:
1. Na afloop laat je je sponsors per mail of app weten wat je hebt gedaan.
Bijvoorbeeld zo: Beste […], ik heb […] km afgelegd voor de RLO challenge
‘Van hier naar Oeganda’. Wil je het geld waarmee je mij gesponsord hebt
overmaken via de QR code hiernaast,
of via https://rijnlands-lyceum-oegstgeest5.inactievooredukans.nl/
of door geld over te maken op NL21INGB0000000515 t.n.v Edukans,
o.v.v. Actie Paardenkracht RLO voor [jouw naam].
2. Ga nu naar http://bit.do/RLO-Uganda, vul in wie je bent,
wat je gedaan hebt en hoeveel sponsorgeld je hebt opgehaald.

Heel erg bedankt voor je steun!

