
 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 17 februari houden we een carnavalssponsorloop voor een nog 

leuker schoolplein van KC de Mortel. 

Op vrijdag 17 februari vieren we op school carnaval. Op deze dag gaan we ook een 

carnavalssponsorloop organiseren. De kinderen gaan dan mooi verkleed zoveel mogelijk rondjes 

lopen rondom onze school.  

Voor elk rondje dat je loopt kan je geld vragen bij een sponsor. Hoeveel dit bedrag is per rondje mag 

de sponsor zelf bepalen. De sponsor kan ook kiezen voor een vast bedrag. Het is de bedoeling dat 

het bedrag vooraf betaald wordt. 

Het geld dat opgehaald wordt gaan we gebruiken om ons schoolplein nog mooier te maken, zodat 

we met nog meer plezier kunnen spelen en leren op het plein! De kinderen krijgen op 03 februari een 

lijst mee naar huis waarmee ze op zoek kunnen gaan naar sponsors. 

Voor Unit 3 t/m 8 is een rondje ongeveer 350 meter. Voor Unit 1/2 is een rondje ongeveer 200 meter 

De aanvang van de sponsorloop is:  

Unit 1/2 start om 9:00 uur en proberen 5 rondjes te rennen. 

Unit 3/4 start om 9:35 uur en proberen 5 rondjes te rennen. 

Unit 5/6 start om 10:35 uur en proberen 7 rondjes te rennen. 

Unit 7/8 start om 11:20 uur en proberen 7 rondjes te rennen. 

Note: Het Reigersnest (7/8) start om  9:35 uur ivm gymtijd. 

Papa’s, Mama’s, opa’s en oma’s zijn natuurlijk welkom om langs het parcours te kijken hoe het 

verloopt en aan te moedigen.  

SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED!!!!! 

Om alles goed te laten verlopen zoeken we nog een aantal ouders die mee willen helpen 

om de sponsorloop in goede banen te leiden. Mocht je interesse hebben om een aantal 

uurtjes mee te helpen, geef je dan op via Joyce Pigmans van de OR.  Telefoon of 

WhatsApp: 0642235443. Je wordt om 8:30 uur verwacht en we hopen rond 12:00 uur weer 

klaar te zijn.  

 

We hopen op een succesvolle en sportieve ochtend. 

Werkgroep schoolplein Kc de Mortel 


