
Paasontbijt en sponsorloop 

Op donderdag 18 april vieren we twee feesten in één, namelijk het paasontbijt en de 
jaarlijkse sponsorloop. Aangezien sommige groepen al vroeg aan de beurt zijn om te rennen, 
zullen deze groepen na de loop ontbijten. 
 
Uiteraard lopen wij weer voor een goed doel. Dit jaar voor ieder kind een eigen dopper 
(waterfles)!!!  
Wij willen als school het drinken van water graag stimuleren en de hoeveelheid afval 
verminderen en daarom hebben we besloten om alle kinderen na het lopen van de 
sponsorloop, een eigen dopper met het logo van de school te geven.  

Het is de bedoeling dat de kinderen rondjes gaan rennen en daarvoor worden gesponsord. 
Het opgehaalde sponsorgeld wordt gebruikt om de doppers te bekostigen. 
 
Deze week hebben de kinderen het sponsorformulier meegekregen.  
Na de sponsorloop begint direct de meivakantie en daarom  adviseren wij u om het geld  dat 
opgehaald is in de week van 15 april in te leveren bij de leerkracht van uw kind.  
  
Hieronder volgt het rooster, waarop u kunt zien wanneer de klas van uw kind zal lopen op 
het plein. Wilt u alstublieft wel achter het afgezette stuk blijven. 
Groep 3 en 3/4 kunnen deze dag geen gebruik maken van de in- en uitgang op het plein, zij 
maken gebruik van de hoofdingang. 

Als het slecht weer is houden wij de sponsorloop in de gymzaal en is het helaas, gezien de 
beperkte ruimte, niet mogelijk om te komen kijken! 

Wij hopen dat het weer een gezellige en zonnige dag wordt.  

 

De sponsorloopcommissie 

 

 

 



 
Klas Looptijd  

Peuters  09.00 – 09.20 uur 

1/2A 09.20 – 09.40 uur 

1/2B 09.40 – 10.00 uur 

1/2C 10.00 – 10.20 uur 

3 10.20 – 10.40 uur 

3/4 10.40 – 11.00 uur 

4 11.00 – 11.20 uur 

5 11.20 – 11.40 uur 

PAUZE 

5/6 13.30 – 13.50 uur 

6 13.50 – 14.10 uur 

7 14.10 – 14.30 uur 

7/8 14.30 – 14.50 uur 

8 14.50 – 15.10 uur 


