
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beste kinderen en ouders, 
Vrijdag 10 mei (aanstaande vrijdag) gaat het dan gebeuren, ook als het weer iets minder wordt!!! 
Jullie hebben heel erg je best gedaan om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Heel goed! 
 
Voordat we vrijdag gaan lopen nog even dit: 
 
Op welke tijden lopen de verschillende groepen 
 

 
17.10 uur tot 17.25 uur 
17.30 uur tot 17.45 uur 
17.50 uur tot 18.05 uur 
18.10 uur tot 18.25 uur 

 
de groepen 1 en 2 
de groepen 3a, 3b en 4  
de groepen 5, 6 en 6 van 6/7 
de groepen 7 van 6/7, 7 en 8 

 
 
Zorg ervoor dat je 10 minuten van te voren aanwezig bent, eerder mag natuurlijk ook. 
Om je spieren op te warmen wordt er een warming-up gegeven in de voetbalkooi. Daar krijg je van je 
juf of meester de stempelkaart. Voor ieder gelopen rondje krijg je hierop een stempel.  
 
 
Een paar loop tips: 

 Trek makkelijke, sportieve kleding aan 
 Loop niet meteen te hard, dan houd je het langer vol 
 Je mag elkaar inhalen, maar doe dat wel voorzichtig 
 Blijf binnen het parcours, de hekken en het lint geven precies aan waar je mag lopen 

 
Na het lopen ga je naar je eigen klas en daar moet je jouw stempelkaart inleveren. Ouders en 
verzorgers wachten buiten totdat de kinderen weer naar buiten komen. In de klas krijg je iets te eten 
en te drinken. Hierna krijg je je stempelkaart en je sponsorbrief weer mee naar huis, zodat je langs je 
sponsors kan gaan. Willen jullie uiterlijk maandag 20 mei het geld inleveren bij je meester of juf! 
 
Voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden is het mogelijk om, tegen een vergoeding, een 
frietje en een snack te halen bij de frietkraam.  
 
Tenslotte nog even dit: 
Kom, als het even kan niet met de fiets naar school.  
 
De sponsorcommissie 
 


