KIKA – Sponsorzwemmen 2014
Informatieblad

Hallo kinderen,
We zouden het ontzettend leuk vinden als je mee wilt doen met het sponsorzwemmen op maandag
22 december 2014 tijdens de reguliere zwemavond. Zoals je waarschijnlijk weet is sponsorzwemmen
geld ophalen voor een goed doel.
Wij hebben gekozen voor het goede doel KIKA. De naam KIKA staat voor Kinderen Kankervrij. KIKA is
door een groep mensen opgericht die geld willen ophalen om onderzoek te doen naar kinderkanker.
Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat ze nieuwe
behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en
‘vriendelijker’ te behandelen.
De deelnemers gaan voor anderhalf uur baantjes zwemmen. De leerlingen gaan 4 tot 6 keer 15
minuten baantjes zwemmen met 5 minuten pauze. Er kan gesponsord worden per baantje of voor
een vast bedrag.
Als je mee wilt doen vul dan het antwoordstrookje hieronder in en geef dit aan de instructeur bij de
baan. Je kunt je opgeven tot uiterlijk 15 december.
Als je mee doet vind je in de bijlage het Sponsorformulier. Hierop vul je je eigen gegevens in. Daarna
kan je proberen zoveel mogelijk mensen (familie, vrienden, buren, meesters/juffen en andere
kennissen) vragen je te sponsoren. Dit vul je in op het formulier. Het ingevulde formulier lever je de
avond van het sponsorzwemmen in bij Annemeé of iemand anders van de brigade.
Na het zwemmen krijg je het formulier terug en kan je het sponsorgeld gaan ophalen. Het totale
bedrag kun je overmaken (zie sponsorformulier) of contant afgeven, graag voor maandag 12 januari
2015.
We zoeken nog ouders die mee zouden willen helpen met het tellen van de baantjes van de
deelnemers, of eventueel andere activiteiten. Dit kan op onderstaande antwoordstrook aangegeven
worden. Een mail sturen naar info@red‐luctor‐et‐emergo.nl kan ook.
Wil je niet mee doen met het sponsorzwemmen, dan kan je maandag wel gewoon komen zwemmen.
Als jij of je ouders vragen hebt kun je mailen naar: annemeevdb@hotmail.nl
We hopen je maandag 22 december te zien!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur en Annemeé van den Branden (organisator)

Ja, ik doe mee aan sponsorzwemmen 2014 – KiKa, maandagavond 22 december van 19:00 – 20:30:
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Geboorte datum:

…………………………………………………………

Ouder/verzorger:

…………………………………………………………………………………………………… ………

E‐mail adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reddingsbrigade “Luctor et Emergo” Terneuzen

Diploma:

……………………………………………….…………….

Komt wel/niet* helpen

www.red‐luctor‐et‐emergo.nl

