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Bovendien zullen VOOR 15 MEI alle stam- en coach-
groepen uitgedaagd worden om geld in te zamelen voor 

Y-Day. De winnende stam- of coachgroep krijgt een prijs! 
Na de vakantie hoor je hier meer over! 

 
Als je vragen hebt kunt je terecht bij:

 

In mei organiseert het IJburg College een actiedag: Y-Day. 
Een leuke middag met bijzondere acts en workshops, lek-
ker eten en drinken, kanoën, schminken voor de kleintjes, 
een Rad van Fortuin en heel veel andere activiteiten. 

Iedereen op en rondom IJburg is welkom! Het doel 
van de dag is om geld in te zamelen voor het nieu-
we Grand Café als leeromgeving voor de kinderen. Een 
deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Kakamega. 

Because of Y-day!Y?



 
 

Grand Café IJburg als leeromgeving. Bij 
kookmeester Willem leren leerlingen 
heel veel, in de les en daarbuiten. Eigen-
lijk alles wat met inkopen doen, voed-
ing, bereiding, koken en schoonmaken 
te maken heeft. Daar hebben we ruimte 
voor nodig. En een mooi en goed in-
gerichte keuken. Dan wordt het Grand 
Café een nog betere en leukere omge- 
ving waar je zoveel mogelijk kunt leren.

GRAND CAFE 

GEZONDE  SCHOOL
Zoals jullie weten is het IJburg Col-
lege een gezonde school. Gezond eten is 
heel erg belangrijk. Denk aan lekkere 
sapjes, luxe broodjes, fruit, soep en meer. 
We willen in het nieuwe Grand Café 
graag het aanbod uitbreiden, zodat jullie 
van nog meer heerlijke en gezonde din-
gen kunnen genieten tijdens de pauzes. 

SOCIAAL CAFE
Het nieuwe Grand Café is straks niet alleen voor ons. Ook voor an-
deren op IJburg is er wat te doen. Bijvoorbeeld voor de IJburg filmclub 
die in de nieuwe filmzaal films gaat draaien. Van alles is mogelijk in 
het Grand Café en het wordt een sociale ontmoetingsplek op IJburg.

Volgend schooljaar komen er 75 
nieuwe leerlingen bij, en die wil-
len we ook in de pauzes graag 
goed kunnen ontvangen. Daarom 
komt er in juni naast de school een 
Grand Café. We willen dat dit ge-
bouw een plek wordt waar jullie in 
de pauze lekker kunnen lunchen, 
uitrusten en elkaar kunnen op-
zoeken. Een plek met een leuke, 
hippe uitstraling, fijn meubilair en 
bijvoorbeeld een paar voetbaltafels. 

Een goede leeromgeving heeft goede apparatuur 
nodig. En niet alleen mooie pannen natuurlijk. Wat 
dacht je van een echt koffie- en theezetapparaat om 
koffie te maken en te serveren zoals in een echt café. 

Leerlingen van het IJburg College hebben vorig jaar een goed 
doel uitgekozen om drie jaar lang te steunen. Daarom hebben 
we besloten om een deel van de opbrengst aan Kakamega te 
geven. Ze zullen er ook bij zijn op 15 mei en zijn heel erg blij 
met onze actiedag. AIDS wezen in Kenia kunnen mede door 
ons straks naar school, een computer krijgen en gezond eten.

PAUZE

KEUKENINRICHTING 

STICHTING KAKAMEGA


