SPONSORLOOP OP 25 april
sportcomplex van atletiekvereniging Astylos in Tiel . van 13.00 tot 14.00 uur.
Na een goede warming-up, die wordt gegeven door 2 ervaren sportinstructeurs, lopen de kinderen een parcours van steeds 200 meter. Na elk rondje laten de kinderen een stempel op hun
stempelkaart zetten. Aan het einde van de sponsorloop kijken we welke BSO de meeste rondjes
heeft gelopen. We sluiten de middag af met een sport- en spelcircuit.
Iedereen is winnaar en natuurlijk ligt er voor alle kinderen een prijsje klaar. De BSO met de
meeste gelopen rondjes maakt kans op vrijkaartjes voor Piratenland in Gorinchem !
Vooraf is het de bedoeling dat de kinderen sponsoren gaan werven die hen met een vast bedrag
kunnen sponsoren voor de sponsorloop. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook buren, vrienden
en kennissen. De sponsoren kunnen worden genoteerd op het sponsorformulier dat de kinderen
hebben meegekregen. Het sponsorgeld wordt UITERLIJK OP op 25 april ingeleverd bij de BSO
(in een envelop met het sponsorformulier, naam en naam BSO)
De kinderen worden verwacht in sportkleding/ sportschoenen. Houd er rekening mee dat de
sponsorloop en het sport- en spelcircuit op gras plaatsvinden.
De kinderen lopen een parcours van 200 meter. Na elk rondje laten de kinderen een stempel op
hun stempelkaart zetten.
We gaan er een superleuke en sportieve middag van maken !

Angela vd Kolk, ik ben 35 jaar oud en heb een dochter en een
zoon; Zoë van 8 jaar oud en Robin van 6 jaar oud. Ik ga het team bij
KIDDOOS-Tiel versterken en als het nodig is werk ik ook in de kinderdagverblijven.
Na 17 jaar in de zorg gewerkt te hebben, keer ik terug naar mijn
‘oude liefde’ de kinderopvang. Ik werkte met gehandicapten, ouderen en in de thuiszorg echter kinderen hebben altijd mijn voorkeur
gehad. Daarom ben ik nu ook erg blij dat ik de kans krijg om met hun
te mogen werken.
Graag zie ik u bij KIDDOOS-Tiel of een keer in het kinderdagverblijf)
en hoop dat we er een leuke en leerzame tijd van kunnen maken!
Groetjes Angela

Meivakantie bij jouw BSO !
Elke vakantie verzorgen wij een uitgebreid vakantieprogramma
Dagelijks leuke activiteiten en uitje.
Iedere vakantie is een feestje.
Op onze website staan de boekjes van alle vakanties zodat
iedereen altijd kan zien wat het programma is.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits, dan kunt u
contact met mij opnemen,

Met vriendelijke groet,

Corien Mastenbroek

corien@villakakelbont.nl

