Datum maandag 6 november 3e lesuur
Voor de leerling
Stappenplan persoonlijke actie voor Dance4life
Stap1
Maak een persoonlijk profiel aan op https://scholenactie.dance4life.nl/
Kies: Start een profiel- selecteer Piramide College- selecteer jouw klas (zie bij Let op!)
Het belangrijkste is om op deze website een persoonlijk profiel aan te maken. Selecteer
Piramide College en vul jouw gegevens in.

Stap 2
Bedenk een actie
Bedenk een goede actie waarmee je geld in kunt zamelen. Deze actie kun je toevoegen aan
jouw persoonlijke pagina zodat jouw sponsors direct zien welke actie jij doet.

Stap 3
Zoek sponsors
Vraag je ouders, familie en buren of ze jou willen sponsoren. Het makkelijkste is om de link van
jouw persoonlijke profiel naar ze te sturen via Whatsapp of e-mail.
Social media tip: voeg het linkje toe aan jouw Instagram profiel! Voeg het via ‘Profiel bewerken’
toe aan de regel ‘Website’.
Stap 4
Ga de strijd aan voor prijzen die worden aangeboden door Dance4Life.

Actieperiode.
De actieperiode is van maandag 6 november t/m donderdag 7 december.
Extra schoolprijs.
De leerling van het Piramide College die het meeste geld ophaalt, wint een extra schoolprijs.
Website https://scholenactie.dance4life.nl/
Let op ! Juiste klas kiezen wanneer je een profiel aanmaakt.
V1/2 kiest klas V1
A1 en A2 kiezen klas V2
Vha kiest klas V3
Vhb kiest klas V4
Actiedag Piramide College
Op vrijdag 8 december is de actiedag van onze school voor Dance4Life. Vrijdag 8 maart is
het Paarse vrijdag. We houden op vrijdag 8 maart een Paarse Markt. Alle leerlingen,
ouders/verzorgers, taxichauffeurs en medewerkers zijn welkom van op vrijdag 8 maart
van13.00 -15.00 uur. De opbrengst is voor Dance4Life.

Meer informatie over Paarse vrijdag is te vinden op
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/
Tips !
1. Er zijn kant en klare acties. Kies hiervoor op de website : schools4life- kant en klare
acties.
2. Bij schools4life- tips&tricks staan handige tips om je actie onder de aandacht te
brengen.
3. Je kunt zien hoe je actie en de actie van de school loopt. Kies hiervoor op de website
klassement- top 25 leerlingen of klassement- beste klas of school van Nederland.
4. Bij sponsor een leerlingen kunnen personen of bedrijven een leerling kiezen om te
sponsoren.

