Westervoort, 30 mei 2022
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 24 juni 2022. Op deze
dag proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van de Sponsorloop wordt
besteed aan spel en speelmateriaal voor op het plein. Het andere deel van de opbrengst gaat naar
een goed doel. Dat goede doel is door onze leerlingenraad gekozen. Dit keer is dat het “Koningin
Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding” (KWF)
Hoe gaat het nu verder?
De sponsorloop is op vrijdag 24 juni van 10.30–12.00 uur voor de peuters
t/m groep 4 en van 12.45-14.45 uur voor groep 5 t/m 8. Alle kinderen
hebben vandaag een sponsorbrief meegekregen. Het is de bedoeling dat
de kinderen de komende 2 weken sponsoren zoeken. De jonge kinderen
wordt aangeraden in hun eigen omgeving te zoeken naar sponsoren.
Deze sponsoren kunnen hun naam invullen op het formulier (zie bijlage),
alsmede het sponsorbedrag per ronde en een maximumbedrag. Het geld
hoeven ze nu nog niet mee te nemen.
Uiterlijk donderdag 16 juni 2022 leveren de kinderen de sponsorbrief weer in bij hun
groepsleerkracht.
Vrijdag 24 juni krijgen de kinderen van ons een stempelkaart voor het afstempelen van de rondjes. Het
parcours is om de school. De kleuters lopen maximaal 2 rondjes. Kinderen uit groep 3 en 4 lopen
maximaal 4 rondjes. Voor groep 5 tot en met 8 is er een looptijd van 15 minuten.
Ouders, opa’s, oma’s, vrienden en sponsoren mogen de sportievelingen natuurlijk komen
aanmoedigen. Dit mag met een hoop geluid in de vorm van bijv. trommels, toeters, pannendeksels,
enz. gepaard gaan.
Na het lopen gaan de kinderen naar hun eigen klaslokaal en daar krijgen ze een broodje knakworst en
een beker ranja.
Vrijdag 24 juni krijgen de kinderen de sponsorbrief weer terug met daarop vermeld hoeveel rondjes er
gelopen zijn en kunnen ze, al dan niet onder begeleiding, het geld innen. Is het geld geïnd, dan uiterlijk
maandag 4 juli het geld en de sponsorbrief weer inleveren bij de groepsleerkracht.
In de week voor de sponsorloop krijgen de kinderen nog een laatste
nieuwsbrief mee met daarop alle tijden en belangrijke gegevens.
Succes met het vinden van sponsoren!
Sportieve groet van de sponsorloopcommissie.

Mijn naam is ……………………………………………………………………
En ik zit in groep ………. Van IKC de Brug.
Op vrijdag 24 juni organiseert onze school een sponsorloop. De opbrengst
komt ten goede aan spel en speelmaterialen voor school en een deel gaat
naar het KWF.
De kleuters lopen maximaal 2 rondjes. Groep 3 en 4 maximaal 4 rondjes. De
andere kinderen mogen maximaal 15 minuten lopen. De rondjes zijn ongeveer 250 meter
lang.
Denkt u er aan om het maximum bedrag in te vullen?

Naam

Adres

Bedrag per ronde Maximum
bedrag

Totaal voorkant
z.o.z.

Naam

Adres

Bedrag per ronde Maximum
bedrag

Totaal achterkant
Totaal voorkant + totaal achterkant = ……………………… + ………………………= ………………………

