Aan de ouders van onze leerlingen,
Hoofddorp, 24 mei 2022
Betreft: sponsorloop
Beste ouders,
Hierbij willen wij u verder informeren over de sponsoractiviteit, die dit jaar weer door kan gaan. Dit jaar staat
de activiteit gepland op vrijdag 24 juni. Op deze dag zullen wij een sponsorloop organiseren voor de groepen 1
en 2 in de ochtend op het grasveld naast de school en voor de groepen 3 tot en met 8 in het
Haarlemmermeerse Bos als opening van de sportdag.
De leerlingen van onze school zijn in gezamenlijk overleg tot één goed doel gekomen. Van de opbrengst gaat
daarom 40% naar Hulp voor dieren uit Oekraïne. De overige opbrengst van 60% gebruikt de school om te
besteden aan het onderhoud van het schoolplein en aan speciaal buitenspeelmateriaal. Iets wat goed past
binnen onze visie op onderwijs, waarbij motoriek en een vertrouwelijk en veilig sociaal klimaat belangrijke
pijlers zijn. Het groene schoolplein daagt kinderen uit om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Het schoolplein
heeft ook onderhoud nodig om het een veilig schoolplein te laten zijn.
In de bijlage van deze brief vindt u een sponsorlijst waarmee de kinderen sponsoren kunnen zoeken.
De tijden waarop de leerlingen hun activiteit uitvoeren zijn:
Groep 3 t/m 8 zal de sponsorloop in het bos lopen van 09.00-09.15 uur.
Groep 1/2A en 1/2B zullen de sponsorloop op het veld naast de school lopen van 10.15-10.30 uur.
Groep 1/2C en 1/2D zullen de sponsorloop op het veld naast de school lopen van 10.45-11.00 uur.
Uiteraard bent u van harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen als u in de gelegenheid bent.
De kinderen halen het geld pas op, als de sponsorloop is geweest. Nadat het geld is opgehaald, worden de
sponsorlijsten ingeleverd bij de eigen leerkracht. De uiterlijke inleverdatum voor het sponsorgeld en de
sponsorlijst is op vrijdag 1 juli 2022.
Dit jaar bieden wij twee verschillende manieren aan om het geld op te halen. Sponsoren kunnen kiezen of zij
het bedrag contant willen betalen of dat zij via een betaalverzoek willen betalen. Elke leerling krijgt in de week
van de sponsorloop een QR-code mee naar huis. Als sponsoren deze QR-code scannen, komen zij bij het
betaalverzoek uit. Het bedrag kan door de sponsor zelf ingevuld worden.
Het contante geld dat is opgehaald, kan in een envelop bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.
Uiterlijke inleverdatum sponsorgeld + sponsorlijst: Vrijdag 1 juli 2022.
Vriendelijke groet, mede namens het team
Commissie Sponsoractiviteiten
PS: Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft de sponsorlijst thuis af te drukken is deze ook als hardcopy aan
de leerlingen meegegeven.
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