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INFORMATIE BETREFFENDE  DE SPONSORLOOP 
Zoals u op de publicatieborden in de wijk kunt lezen, zal woensdag 5 juni a.s. de sponsorloop 
plaatsvinden. De leerkrachten zullen uw kind op de dag voor de loop nog op een aantal zaken 
wijzen, maar wij vragen toch bijzondere aandacht voor de volgende organisatorische zaken: 

- Alle kinderen worden in de ochtend op de normale tijd op school verwacht. U kunt op het 
programma van die dag, dat u deze week ontvangt, zien wanneer uw kind gaat lopen. 

- Het is belangrijk dat de kinderen sportkleding/makkelijke kleding aan hebben en goede 
loopschoenen (geen slippers e.d.). Ook is het fijn als de kinderen een drinkflesje/bidon met 
water meenemen, zeker met warm weer. 

- Er zal op het grasveld achter de gymzaal een kraampje zijn van de stichting St. Agnesschool. 
Daar kunt u nader kennis maken met de vrijwilligers van de stichting en hun goede doel. 

- De gezamenlijke afsluiting vindt om 11.45 uur plaats op het grote grasveld achter de gymzaal. 
Middels een kort woordje, een lied en gezamenlijke dans sluiten we de ochtend af. De 
kinderen gaan terug naar hun eigen klaslokaal en van daaruit naar huis. 

- Woensdag krijgen de kinderen hun afgetekende sponsorlijst weer mee naar huis, zodat het 
geld opgehaald kan worden. Uiterlijk donderdag 21 juni het geld inleveren ! 

- Als u de mogelijkheid heeft, kom uw kind aanmoedigen. Dat zal zeker op prijs gesteld 
worden. 

 
Goede doelen commissie  

 

 
 
KIDSRUN EN KIDDYRUN TIJDENS VELDHOVEN10MILES 
Op zaterdag 22 juni vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de Veldhoven10miles. 
Georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de Kidsrun en Kiddyrun. We hebben 
een leuk programma voor de kinderen van Veldhoven en omstreken samengesteld. Voor iedere 
leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter, 1,4 kilometer of 2,5 kilometer). En er zijn ook mooie prijzen per 
leeftijdscategorie en gesplitst over jongens en meisjes. En de sportiefste school gaat met de wisselbeker naar 
huis, dus zorg dat er zo veel mogelijk klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer van de Kidsrun of Kiddyrun 
krijgt aan de finish een medaille, een goodiebag en een ijsje. De kinderen lopen voor de start van de 
volwassenen, dus jullie papa’s en mama;s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen. Alle 
starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op de website van de Veldhoven10miles; 
www.veldhoven10miles.nl 
Daar kun je ook terecht om jezelf in te schrijven. Je kunt jezelf inschrijven op de dag zelf, maar we vinden het 
fijner wanneer je dat vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot dan! 
 

 

http://www.veldhoven10miles.nl/
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HULPOUDERBEDANKACTIVITEIT 
Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht. Ook dit schooljaar willen de kinderen van De Berckacker u 
weer bedanken voor al uw hulp in het afgelopen schooljaar. Dit doen we graag in de vorm van een 
hulpouderbedankactiviteit 
Dit jaar vindt deze activiteit plaats op woensdagochtend 26 juni van 11.00-12.15 uur. Vanaf 10.50 uur bent u 
welkom, zodat we om 11.00 uur kunnen beginnen. Iedere groep zal hierbij een optreden verzorgen. Op deze 
ochtend zijn niet alleen de hulpouders van harte welkom, maar natuurlijk ook de hulpopa’s, hulpoma’s en 
andere personen die ons het afgelopen schooljaar geholpen hebben. Het meenemen van jongere broertjes of 
zusjes is geen probleem, mits de optredens niet verstoord worden. 
Na de optredens zal in bijzijn van de ouders en alle kinderen tevens het uiteindelijke sponsorbedrag voor het 
goede doel van onze sponsorloop ”St. Agnesschool in Oeganda” bekend worden gemaakt en de cheque 
worden overhandigd aan de medewerkers van deze stichting. 
Tijdens deze ochtend zal er ook wat lekkers voor u klaar staan. Daarom willen wij graag weten hoeveel 
personen op deze ochtend aanwezig zullen zijn. 
U kunt zich hiervoor opgeven door het opgavestrookje in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind 
of een reactie met eenzelfde inhoud te mailen naar a.verhoef@veldvest.nl of l.cox@veldvest.nl 
Wij verzoeken u vriendelijk om dit vóór woensdag 19 juni te doen. 

Commissie hulpouderbedankactiviteit. 
 
 
Opgavestrookje voor de hulpouderbedankactiviteit op woensdag 26 juni 2019 
Naam van uw kind(eren) + groep:: 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….….. 
Aantal personen:……………………...………………….… 
 

 
 
BIJLAGE 
Programma sponsorloop  
 
AGENDA 
29 mei   Peuterkijkmiddag 
30 mei en 31 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 
4 juni    Open ochtend nieuwe ouders 
5 juni   Sponsorloop 
6 juni   Open middag nieuwe ouders 
10 juni   Tweede Pinksterdag 
13-14 juni   Peanutbaltoernooi 
19 juni    Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
21 juni    Derde rapport 
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