Beste kinderen, ouders en verzorgers van de D.W. van Dam van Brakelschool,
De OR organiseert dit jaar een sponsorloop op het schoolplein voor alle leerlingen van de school
op donderdag 20 april van 16:00 uur tot 18.30 uur. We gaan er een leuke middag van maken met
allerlei activiteiten. Zo is er een springkussen, een muzikale warming up, een foodplein waar je wat
kan eten en drinken (ook voor de toeschouwers) en natuurlijk de sponsorloop. Dus neem je
ouders, verzorgers, vrienden, kennissen en familie mee om je die middag aan te moedigen.
Doel van de sponsorloop
Het geld dat ingezameld wordt met de sponsorloop en de verkoop van eten en drinken willen wij
besteden aan het verder opknappen van het schoolplein. Tot vorig jaar hebben wij ieder jaar een
Fancy Fair georganiseerd, maar we willen dit jaar iets anders doen en dat is een sponsorloop
geworden.
Dit is de bedoeling
Bij deze brief vind je een sponsorloopformulier. Hiermee kun je de mensen in je
omgeving (ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms en tantes, buren, vrienden,
kennissen, familie etc.) benaderen en vragen of ze jou als loper willen sponsoren. Het is de
bedoeling dat jouw sponsoren een vast bedrag of een bedrag per gelopen ronde doneren (één
ronde is ongeveer 50 meter). Je sponsoren kunnen hun gegevens invullen op het formulier en
dienen aan te geven met welk bedrag ze je sponsoren. Vraag je sponsoren of ze het
sponsorbedrag na afloop van de sponsorloop willen betalen. Sponsoren gevonden, en dan? Lever
je ingevulde sponsorformulier uiterlijk dinsdag 18 april in bij je juf of meester. Eerder mag
natuurlijk ook. Je krijgt op 21 april het formulier mee naar huis en daarop staan het aantal rondes
dat je hebt gelopen. Ga dan bij jouw sponsoren langs om het bedrag op te halen en lever het geld
in de enveloppe uiterlijk woensdag 10 mei in bij de juf of meester.
De sponsorloop
Op de dag van de sponsorloop verwachten we alle deelnemers om 16:00 uur op school. Ieder kind
krijgt dan een schoolshirt aan en een ontvangt een stempelkaart, waarmee je, na ieder gelopen
rondje een stempel haalt bij de stempelpost. Ben je klaar met lopen, dan lever je je afgestempelde
stempelkaart in bij je juf of meester. We starten met een gezamenlijke warming up dus zorg dat je
op tijd op school bent!
De route
De sponsorloop wordt gelopen in etappes op het schoolplein. De 1e etappe is voor groep 1 t/m 3
(16.30 – 16.40 uur), de 2e etappe is voor groep 4 en 5 (17.00 – 17.15 uur) en de 3e etappe wordt
gelopen door groep 6 t/m 8 (17.30 – 17.45 uur).
Vragen?
Voor meer informatie over de sponsorloop kun je terecht bij de leerkrachten of de leden van de
ouderraad.
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