
 

Beste leerlingen, ouder(s), grootouder(s) en sympathisanten 

We need your help!  

Onze school organiseert een “schoolrun” voor alle leerlingen, ouders, familie en 

vrienden. Maar waarom? Deze brief zal je antwoord bieden op jullie vraag. 

Doel van de “schoolrun”? 

We willen zo veel mogelijk centjes inzamelen voor vzw Kinderkankerfonds. Dit doen we tijdens de 

“warmste week” van radiozender Studio Brussel. We willen onze leerlingen ook sensibiliseren voor 

deze vreselijke ziekte. 

Wanneer? 

De “schoolrun” vindt plaats op vrijdag 21 december 2018 tussen 12.00u. en 15.15u. Na de 

middagpauze starten de leerlingen in deze volgorde: 

13.30u.- 13.50u.: leerlingen van de 1ste graad 

14.00u.- 14.20u.: leerlingen van de 2de graad 

14.30u.-15.00u.: leerlingen van de 3de graad 

Waar? 

Er zal gelopen worden op en rond de schoolterreinen onze school. 

Voor wie? 

Alle leerlingen van onze school lopen mee. Ouders, familie en vrienden zijn ook welkom. Zij kunnen 

onze leerlingen komen aanmoedigen langsheen het hele parcours. De deelnemers en toeschouwers 

mogen zich verkleden met een kerstoutfit. 

De supporters kunnen tijdens de wedstrijd een drankje nuttigen of hebben de kans om samen 

met de leerlingen een frietje te eten tijdens de middagpauze. Een bestelformulier voor dit 

frietje krijg je later. We rekenen op een massale opkomst! 

Wat is de bedoeling? 

Samen met deze brief krijgt de leerling een sponsorformulier. Hiermee kunnen de leerlingen 

mensen in hun buurt vragen om ze te steunen als loper. De sponsors vullen telkens een 

zelfgekozen bedrag in, dat de leerling krijgt voor zijn/ haar deelname aan de schoolrun. Het 

aantal gelopen rondes speelt dus geen rol! De sponsors vullen hun gegevens in en geven het geld 

meteen mee aan de leerling. De leerling geeft dan het geld, samen met de sponsorfiche, ten 

laatste op vrijdag 14/12 af aan de klasleerkracht. 

De route 

De sponsorloop zal plaatsvinden in en rond de gebouwen van onze school. De toeschouwers mogen 

zich opstellen langsheen het hele traject. Eén ronde zal +/- 1 kilometer lang zijn. Start en 

aankomst zullen gegeven worden op de speelplaats van 4,5 en 6. 

Warme groeten, 

De leerlingen, de directie en de leerkrachten van “De Griffel”. 

 

 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


 

 


