
 
 
Aan de ouders/verzorgers van alle kinderen van IKC ’t Hieker Nust.  
 
Dit jaar willen we het schooljaar op een andere manier afsluiten. Op donderdag 11 
juli vanaf 14:00 uur organiseren we een sponsorloop om geld in te zamelen voor een 
netschommel en daarna willen we met u, de vrijwilligers, kinderen en team het 
schooljaar afsluiten op het plein (bij slecht weer in het dorpshuis). Daar hebben wij 
uw hulp bij nodig. We willen u vragen voor een lekker hapje te zorgen en deze mee 
te nemen deze middag. 
In de groepen zal gebrainstormd worden over de hapjes. We proberen om samen 
met de kinderen veel lekkere hapjes te verzinnen die thuis gemaakt kunnen worden. 
Vervolgens kunnen de ouders van de kinderen van groep 1/2 donderdag 4 juli een 
zonnestraal van de deur afhalen met hetgeen zij willen maken. De kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 krijgen deze donderdag een briefje mee. 

 
Mocht dit problemen opleveren, dan graag 
even contact op nemen met de leerkracht van 
uw kind. Dan wordt het vast wel opgelost.  
 
Doordat we op deze dag twee uur langer 
naar school gaan, zijn de kinderen op 
vrijdag 12 juli 2 uur eerder vrij en hebben zij 
om 12:00 uur zomervakantie. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Donderdag 11 juli organiseren wij als IKC ’t Hieker 
Nust een sponsorloop om geld op te halen voor een 
netschommel voor op het plein. 
Vrijdag 21 juni krijgen de kinderen de intekenlijsten mee naar huis, de 
kinderen proberen zoveel mogelijk sponsors te vinden en te laten inschrijven op de 
intekenlijst. 
Uiterlijk maandag 8 juli moeten de intekenlijsten bij de leerkracht ingeleverd zijn. 
Donderdag 11 juli starten om 14:00 uur eerst de allerkleinsten daarna gaan de 
oudere kinderen lopen. De kinderen krijgen vrijdagmorgen 12 juli de intekenlijsten 
voorzien van het aantal rondjes die zij hebben gelopen weer mee naar huis, zodat zij 
het geld kunnen ophalen bij de sponsors. 
Uiterlijk donderdag 29 augustus moet het opgehaalde geld voorzien van intekenlijst 
in een dichte envelop ingeleverd zijn bij de leerkracht.  
 
Met vriendelijke groet, 
team van IKC ’t Hieker Nust 

Sponsorloop 
Voor een Netschommel op 

het plein 


