




Zaterdag 8 april 2017

Sponsorloop voor de Stichting Roparun

 

(hulp aan mensen met kanker)

 

Beste kinderen,

Op zaterdag 8 april is het weer zover: 

 

Dan gaan we weer gezellig samen rennen voor het goede doel!

 

De meeste kinderen en ouders weten wel wat er allemaal gaat gebeuren.

 

Maar voor de duidelijkheid zetten we alles nog even op een rijtje.

 







  we lopen voor het goede doel: hulp aan kinderen met kanker

 

  vul het inschrijfformulier volledig en duidelijk in

 

  verzamel zoveel mogelijk sponsorgeld bij familie, vrienden, buren, enz.

 

  vul het bedrag in op je formulier (als het lijstje vol is, dan kun je er nog een briefje bijvoegen)

 

  doe het ingezamelde geld samen met € 2,- inschrijfgeld in een envelop

 

 lever het volledig ingevulde formulier samen met het sponsorgeld in bij je leerkracht

 

 

 

  op  april krijg je je startnummer (met verrassing) uitgereikt op school

 

 op    

 

  startnummer duidelijk zichtbaar op de voorzijde van je shirt opspelden

 

Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om jullie aan te moedigen, maar ze mogen niet met jullie 
meelopen! Zij krijgen de kans om aan de Prestatieloop mee te doen (start 14.30 uur).

   

Na afloop krijgt ieder kind een mooie herinnering en er zijn prijzen in elke startgroep.

 

Er is ook nog een verloting met leuke prijzen. Deze is direct na de finish bij de kraampjes!!!

 

 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bellen naar : 
Gerard Bambacht (0418-511521) 

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 8 april!

P R I N T B E S T
D R U K K E R I J

 

Je kunt informatie over de Promenadeloop en de Roparun ook op internet vinden: 
www.bommelerwaard-runners.nl

  inleveren uiterlijk dinsdag 28 maart a.s. 
donderdag 6

 zaterdag 8 april om 15.15 uur aanwezig zijn op de Waalkade

tel. 0418 - 63 63 63  |  www.printbest.nl

www.kijkopbommelerwaard.nl

 Achttiende Bommelse Promenadeloop


