SPONSORLOOP
Vrijdagmiddag 6 april 2018 organiseren wij ons jaarlijkse schoolfeest en beginnen dit jaar weer met
de sponsorloop. De start is om 15.00 uur. Alle deelnemers krijgen twintig minuten de tijd om zoveel
mogelijk rondjes van ongeveer 400 meter te rennen/lopen in het park.
Het grootste gedeelte van de opbrengst is bestemd voor ons jaarlijkse schoolkamp, thuisblijverskamp
en het schoolreisje voor de kinderen van de school.
Ieder vierde rondje is voor het goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor:
CliniClowns bestaat 25 jaar. In die tijd brachten de clowns meer dan
1,2 miljoen kinderen vrolijkheid, verbeelding en lichtheid. Ze
toverden ziekenhuiskamers om tot aquaria en bedden tot
racewagens.
De essentie van het werk is de ontmoeting tussen de professioneel opgeleide CliniClowns en zieke en
gehandicapte kinderen. De CliniClowns zetten hun verbeeldingskracht ook in voor mensen met dementie
in zorginstellingen.
Door middel van verwondering en verbeelding zorgt de CliniClown voor afleiding en plezier. Dat heeft
effect: hierdoor voelen de kinderen zich meer ontspannen en positiever. Er wordt minder angst en pijn
ervaren en de clown kan gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en isolement doorbreken. Zo zet hij
de ander in zijn kracht. Dat doen de clowns ook voor mensen met dementie. Zij ervaren door het
contact met de clown en de kracht van verbeelding opnieuw een klein geluksmoment in hun leven. Door
hen weer even naar het 'nu' te halen, écht contact te maken en de nodige ontspanning en kracht te
geven.
Op die manier draagt CliniClowns als partner in de zorg op een positieve manier bij aan het welzijn van
kinderen en mensen met dementie in een kwetsbare situatie.
In september 2018 organiseert CliniClowns de Alpentocht. In afgelopen 5 jaar zijn er inmiddels meer
dan 1.100 helden naar de top gegaan. Onze collega Sabine van Buitelgans gaat dit jaar die uitdaging aan
en de Mont Ventoux bedwingen voor het goede doel CliniClowns.
In het weekend van 22 september 2018 gaat zij met Team Sabine (met o.a. Melle Mellink, Ronald
Aalders en Peter Rinkel – ouders van ’t Startnest) deze uitdaging fietsend aan. Zij gaan met z'n allen
de berg trotseren in de prachtige omgeving van de Mont Ventoux. Samen met een groep deelnemers
die allemaal hetzelfde doel willen bereiken en dezelfde ambitie hebben, verzetten ze samen bergen.
Het wordt een zware tocht maar uiteindelijk zullen ze allemaal met trots naar beneden kijken.

Sabine is al meer dan 15 jaar donateur van CliniClowns. Voor haar is er maar één motivatie om hier aan
mee te doen en dat is dat er nog meer kinderen een glimlach verdienen als ze ziek zijn. Even een
momentje gewoon kind zijn en even vergeten waarom je in het ziekenhuis ligt. Ieder kind verdient
dagelijks een glimlach!
Sabine: “Elk jaar neem ik me voor om meer te doen voor dit goede doel en dit
jaar gaat het dan echt gebeuren! Dankzij de hulp van hele lieve mensen ga ik
in september met Team Sabine de berg op fietsen. Steun ons zodat we heel
veel geld op kunnen halen voor dit fantastische doel.”
“Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!”
We wensen alle kinderen van ’t Startnest veel succes met het inzamelen van
zoveel mogelijk geld voor deze uitdaging en wij zorgen ervoor dat jullie voor
de sponsorloop allemaal alvast die mooie RODE neus krijgen en als je alles
hebt ingezameld met een officiële oorkonde trots naar huis kan.

Hoe werkt de sponsorloop?

Rond de school wordt er een parcours van ongeveer 400 meter uitgezet. De kinderen krijgen vanaf
15.00 uur 20 minuten de tijd om lopend/rennend zoveel mogelijk rondjes af te leggen. Met behulp van
een stempelkaart wordt dit bijgehouden.

Het zoeken van sponsors

In de weken voorafgaand aan de sponsorloop hebben de kinderen sponsors gezocht.
Deze vullen op het sponsorloopformulier een sponsorbedrag per ronde in (eventueel kan er een
maximum worden aangegeven). Ook bestaat er de mogelijkheid om voor een vast bedrag te sponsoren.
Na afloop halen de kinderen het bijeengelopen bedrag bij de sponsors op en leveren dit in bij de
stamgroepleider.

Het doel van de sponsorloop

Het grootste deel van de opbrengst is voor het schoolkamp, thuisblijverskamp en het schoolreisje.
Traditiegetrouw wordt een vierde deel van de opbrengst aan een goed doel gegeven. Dit jaar is
gekozen voor CliniClowns.

Hoe doe je mee?

Met behulp van het onderstaande strookje laat u ons weten dat uw kind op zoek mag naar sponsoren.
Daarna krijgt uw kind een sponsorloopformulier waarop de sponsors worden verzameld.
Omdat alle kinderen profiteren van de opbrengst door deelname aan het schoolkamp,
thuisblijverskamp of het schoolreisje, verwachten we dat iedereen meedoet en zijn of haar
steentje bijdraagt.

----------------------------------------------------------------------De ouders van ............................................................................... geven
toestemming voor het zoeken van sponsoren voor sponsorloop op vrijdagmiddag 6 april 2018.
Handtekening: ......................................................................................

