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Beste ouder(s), opvoerder(s) of begeleider(s),

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert de werkgroep SPORT in samenwerking met de
werkgroep ZUIDACTIE een grote VELDLOOP op de schoolcampus, ten voordele van een
school voor blinde en slechtziende kinderen in Rwamagana, een dorp in het Afrikaanse
land Rwanda.
Vorig schooljaar bracht deze activiteit bijna 700 euro op voor het project “Verborgen
schatten”, ten voordele van kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopië.
We hopen dit jaar nóg beter te doen!
Zowel externe als (semi-) interne leerlingen nemen deel aan deze sportactiviteit, en
kunnen zich dus allen laten sponsoren voor de veldloop.
Ook dit jaar zorgt de school voor elke deelnemer voor een lekker drankje en hapje na de
activiteit!
Enkele afspraken voor deze veldloop:
-

We hanteren de gewone uurregeling van die dag.
Voorzie aparte sportkledij die eventueel mag vuil worden.
o T-shirt, broek, schoenen en kousen in plastic zak
Voorzie handdoek en washandje om je nadien in de klas te verfrissen.
Voorzie een extra drankje voor na het sporten.
De leerlingen vullen onderstaand strookje in en brengen dit ten laatste
maandag 11 maart, samen met het geld in gesloten omslag, mee naar school.

Sportieve groeten,
De werkgroepen SPORT en ZUIDACTIE.

SPONSORKAART VAN: ……………………………………………….
NAAM SPONSOR

BEDRAG
(omkring wat past)

KLAS: ………………….
HANDTEKENING

50 cent - 1 euro – 2 euro
50 cent - 1 euro – 2 euro
50 cent - 1 euro – 2 euro
50 cent - 1 euro – 2 euro
50 cent - 1 euro – 2 euro
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