
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Sponsorloop 

 
Kinderen gaan dit jaar (net als vorig jaar) geld ophalen door 

middel van een sponsorloop.  
 

 

Goede doelen actie 2018: “We hebben hart voor elkaar” 
 

 

Goede doelen actie 2018: 

 “We hebben hart voor elkaar” 

 

We hebben Hart voor elkaar 
Traditiegetrouw doet onze school in 
het kader van de Vreedzame School 
een goede doelenactie. De leerlingen 
hebben door middel van verkiezingen 
een goed doel bepaald. Ze hebben 

gekozen voor stichting KiKa. 
 

Wat doet KiKa? 

 
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in 
Nederland kanker. Op dit moment geneest 
75% van deze kinderen. Dat moet en dat 
kán beter. Ons doel is om dit percentage te 
verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen 
voor vernieuwend onderzoek en andere 
activiteiten op het gebied van kinderkanker, 
gericht op minder pijn tijdens 
behandelingen, meer genezing en een 
hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. 
Daarnaast richt KiKa zich op het geven van 
voorlichting over kinderkanker. 

 
 

Groep 1/2 en 3 
 

De groepen 1/2 en 3 gaan 
op woensdag 11 april van 
8.30 t/m 9.30 een rondje 
rennen op het schoolplein 
van hun eigen locatie. 

Groep 4,5,6,7 en 8 
 
Tijdens week 15: 9 t/m 13 
april gaan de kinderen, 
rondjes rennen van ongeveer 
400 m in het Westerpark.  

Dit zal plaats vinden tijdens de 
gym-uren. 

 
De kinderen gaan van te voren op zoek 
naar sponsoren. Kinderen mogen alleen 
sponsoren zoeken bij familieleden die 

bekend zijn bij de school. Wilt u er dus 
op toezien dat uw kind niet langs gaat 

bij onbekenden? De kinderen krijgen 
binnenkort een formulier mee naar huis 
waar ze de sponsoren op kunnen 
schrijven. Dit formulier moet weer 
ingeleverd worden op school. Er kan op 

2 verschillende manieren gesponsord 
worden. Een vast bedrag of een bedrag 
per gelopen rondje. 

De kinderen krijgen vervolgens de tijd om 
het gesponsorde geld op te halen en 
samen met een volwassene in te leveren 
bij het kraampje in de school. Het 

kraampje komt in week 16 (16 t/m 20 
april) in de school te staan. 

 

 
De groepen 5 t/m 8 krijgen lessen over KiKa 

     Komt u ons ook  

      aanmoedigen? 

 


