25 april - Sponsorloop voor Villa Joep
Beste ouders/verzorgers,
Op 25 april a.s. organiseert Villa Kakelbont Kinderopvang een sponsorloop voor Villa Joep.
Deze sponsorloop vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur op het sportcomplex van
atletiekvereniging Astylos in Tiel. We starten de dag met een goede warming-up die
gegeven wordt door twee ervaren en enthousiaste sporttrainers.. sluiten de middag af met
een sport- en spelcircuit.
Over Villa Joep
Joep was een prachtig blond jongetje, dat slechts 4,5 jaar oud is geworden. Hij is de naamgever
van de Stichting Villa Joep. Zijn ouders -Rowald en Leontine Steijn- hebben zich na zijn dood met
vele vrijwilligers gestort op het bestrijden van deze gruwelijke ziekte die alleen bij jonge kinderen
voorkomt. Het verhaal van Joep is ook het verhaal van vele andere kinderen die gestorven zijn
aan neuroblastoom kanker of worstelen met deze ziekte.
Voor meer info over de stichting en hun werk kijkt u op: www.villajoep.nl
Wat wordt er van de kinderen verwacht?
Het is 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 mee krijgen.
Sponsoren werven kan tot 24 april. Het sponsorgeld wordt voor 25 april opgehaald bij alle
sponsoren en ingeleverd in de envelop, samen met het sponsorformulier, (met eigen naam en
naam BSO) en bij de BSO ingeleverd.
Het is handig dat de kinderen op deze dag sportkleding en sportschoenen dragen.
Houd er rekening mee dat de sponsorloop en het sport- en spelcircuit op gras plaatsvinden.

-

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.

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u deze stellen bij de pedagogische medewerkers van de
BSO die uw kind bezoekt.

