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“Het Kwakertje”
Agenda
25 april
2018
26 april
2018
27 april – 13 mei
21 mei
14 mei t/m 17 mei
21 mei
24 mei

Koffieochtend
Afname Route 8
Meivakantie
Tweede Pinksterdag zijn wij vrij
Avondvierdaagse
Tweede Pinksterdag
Uitje groep 6/7/8 naar de SNS bank; alle kinderen
moeten op de fiets naar school komen
Kampweek groep 7 en 8

4-8 juni

Vanuit de directie
Nieuw speelhuisje
Na een zorgvuldig selectieproces onder leiding van Ruth Slendebroek hebben de kinderen
voor het onderstaande speelhuisje gekozen. Goed gedaan Ruth!
Alle kinderen mochten hun stem uitbrengen op een van de vier opties. Onderstaande optie
werd met een grote meerderheid verkozen. Wel was er nog de vraag of we alsjeblieft ook de
vogelnestschommel er nog bij konden krijgen. Helaas.. dat paste niet meer in het budget.
Het zal nog wel even duren voordat hij er staat in verband met de levertijd. Een aantal
ouders zal het oude huisje afbreken en te zijner tijd wellicht de nieuwe plaatsen. Dat moeten
we i.v.m. het beschikbare budget ook in eigen
beheer doen.
Met vriendelijke groet, Teun Jelle de Vries
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Koningspelen

Het Koningsontbijt en het spelen bij de Speelpoort
waren een groot success! Alle ouders die
meegehoplen hebben :
bedankt!
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Sponsorloop KIKA Kampereiland
SPONSORLOOP KiKa Kampereiland op vrijdag 1 juni!
Hallo jeugd en ouders,
Zoals jullie misschien wel hebben gelezen op Facebook organiseert de Sportvereniging
Kampereiland op vrijdagavond 1 juni voor de 9e keer de “Eilandloop” op het Kampereiland
en opnieuw zal de Eilandloop dit jaar in het teken staan van KiKa.
Voor jullie, kinderen van de basisschool, organiseren we een speciale sponsorloop.
Deze sponsorloop begint om 19.00 uur en het startschot zal worden gegeven door onze
burgermeester Bort Koelewijn!

Het doel van de sponsorloop voor en door de kinderen is KiKa.
KiKa werft fondsen voor speciale , nieuwe behandelingsmogelijkheden om kinderkanker
vaker te kunnen genezen en waarmee kinderen versneld kanker kunnen overwinnen!.
Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Je doet dus mee voor jezelf maar ook voor het goede doel!
Het parcours is het rondje ijsbaan/veld.
We zullen de sponsorloop tot 19.30 uur laten duren dus je loopt maximaal 30 minuten.
Wil je mee helpen om deze sponsorloop tot een groot succes te maken? vraag dan je
ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms, tantes en buren om je te sponsoren.
En denk eraan: “alle beetjes helpen”. Uiteraard zijn al je sponsoren hartelijk welkom om je
deze avond aan te moedigen. Wij zullen zorgen voor een gezellige ambiance!
De lijst en het geld kan je na afloop bij Beatrix Knol, Annet Prins of Wessel Nies inleveren.
We willen graag uiterlijk vrijdag 8 juni alle lijsten en het geld ontvangen
Tot ziens op vrijdagavond 1 juni om 19.00 uur op het veld voor Ons Erf
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SPONSORLOOP KiKa Kampereiland
SPONSORLIJST
Naam:………………………………….
Adres:………………………………….
Aantal gelopen rondes:………………
Naam sponsor

Adres

Bedrag
per
ronde

Maxi maal
bedrag

Vast
bedrag

Totaal

