Juni 2013

Aan de ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 8
Op vrijdag 28 juni houden wij een sponsorloop
Wij hopen een geweldig bedrag op te halen voor:
Stichting Les Oiseaux Bleus
Een organisatie die zich vanuit Nederland inzet voor meervoudig gehandicapte
kinderen in ontwikkelingslanden. De Maurice Maeterlinckschool te Delft en Het
Apostolisch Genootschap werken in deze stichting samen om materiële en
immateriële steun te geven aan meervoudig gehandicapte kinderen in met name
Tunesië.
www.lesoiseauxbleus.org
Vrijdag 14 juni krijgen alle groepen informatie over het project
Les Oiseaux Bleus door mensen van deze organisatie
Sponsorbladen
De kinderen krijgen vrijdag 14 juni hun sponsorblad mee. Met rood stempel.
Alleen dit is geldig!
Zij mogen alleen bij familie en bekenden gaan vragen of ze willen sponsoren.
Er kan een bedrag per ronde worden ingevuld of één vast bedrag.
Vrijdag 28 juni moeten de kinderen het sponsor blad mee naar school nemen
zodat aan het einde van de loop het aantal rondjes ingevuld kan worden.
Na de sponsorloop gaan de kinderen het geld ophalen bij hun sponsors.
Zij leveren daarna het sponsorblad en het geld in bij de groepsleerkracht.
Dit kan vanaf maandag 1 juli tot uiterlijk vrijdag 5 juli 12.00
Vrijdag 28 juni vindt de sponsorloop plaatst.
We beginnen met een opening voor de kinderen door de mensen van de
organisatie.
Deze vindt plaats in de hal van 9.30-9.45.
Deze dag zijn er ook mensen van de organisatie aanwezig.
Na de opening gaat iedereen terug naar hun lokaal totdat ze aan de beurt zijn.
Deze dag is er geen gym.

Bij mooi weer lopen we een parcours tegenover de Westhoek.
( Dr. Jan Schoutenlaan oversteken)
Juf ... is hier heel de dag aanwezig.
Juf ... is ook ’s ochtends op het parcours.
Ook helpen er ouders van de activiteitencommissie en leerlingen van groep 8 bij
het stempelen van de stempelkaarten.
Bij slecht weer vindt alles plaats in de Wethouder Smithal.
De kinderen lopen 20 minuten.
Er is een parcours voor groep 3 tot en met 8.
De kleuters lopen een kleiner parcours.
De kinderen moeten erop letten dat zij niet in één keer al hun energie
verbruiken.
Ze mogen ook gewoon lopen of joggen. Echt niet alleen gaan rennen.
Het is namelijk de bedoeling dat ieder kind zijn 20 minuten vol maakt.
Geeft u a.u.b. uw kind een flesje water mee met zijn / haar naam erop.!
Alle ouders, sponsors en iedereen die wil komen kijken is van harte welkom om
de kinderen te komen aanmoedigen!!!!!.
Wij hopen dat we op een sportieve manier een mooi bedrag bij elkaar kunnen
lopen voorde gehandicapten kinderen in Tunesië!
Rooster sponsorloop 28 juni
Groep

Tijd

Kleuters
Groepen 3
Groepen 4 4/5 5

10.15 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.45

Groepen 6 6/7 7
Groepen 8

13.45 – 14.15
14.15 - 14.45

Met vriendelijke groet,

Astrid van der Helm en Ans Kool Ruis namens de stichting Les Oiseaux Bleus
Juf ...

