Donderdag 9 mei 2019

Data om te onthouden

Klimophetnieuws

17-5-2019

Inschrijven Avondvierdaagse 2019

Op vrijdagmiddag 17 mei hebben
de groepen 1 t/m 3 vrij

Deze week werd u laat geïnformeerd over het inschrijven voor de
Avondvierdaagse. Daardoor heeft wellicht niet iedereen kunnen
inschrijven. Volgende week zullen wij opnieuw een moment zoeken
waarop u toch nog kunt inschrijven voor de Avondvierdaagse van
18 t/m 21 juni.

Gewijzigde tijden sportdag 3 t/m 8 op 19 juni
Op woensdag 19 juni wordt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 3
t/m 8 georganiseerd bij de atletiekvereniging Hoofddorp.
In tegenstelling tot wat er in de brief stond die u eerde deze week
ontving moeten de kinderen om 8.45 uur aanwezig zijn en kunnen zij
om 12.15 uur opgehaald worden.

24-5-2019
Jaarlijks Bosdag in het
Haarlemmermeerse bos voor de
groepen 1 en 2
29-5-2019
Woensdag 29 mei schoolreisje
voor de groepen 1 t/m 7. Let op,
voor deze dag gelden
aangepaste schooltijden.
Groepen zullen later dan 12.00
uur uit zijn.

Synchroonzwemmen, leuk om naar te kijken
maar nog leuker om te doen!
Op
zaterdag
25
mei
organiseert
ZPCH
Synchroonzwemmen een “Super Synchro Open Dag”. Van
12.00 tot 15.00 uur zijn alle jongens en meisjes van 6 tot 12
jaar van harte welkom in het zwembad van
Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp. We
gaan er een gezellige middag van maken.
Tijdens deze open dag maak je kennis met de beginselen
van het synchroonzwemmen, zowel op de kant als in het
water. Je gaat aan de slag met lenigheid, acrobatiek,
techniek, muziekzwemmen en
we sluiten af met een mooie demonstratie voor je ouders.
Ook onze sporters zullen een spetterende demonstratie
verzorgen.
Op de maat van muziek maak je mooie bewegingen met je
armen en benen. Net als bij dansen, maar dan in het water.
Synchroonzwemmen doe je in een groep met sporters van
je eigen leeftijd en niveau.
We zijn op zoek naar jongens en meisjes die zich aan willen
sluiten bij onze club. Of je nu prestatiegericht of juist
recreatief wil sporten, er is voor iedereen een plekje.
Vind jij zwemmen, turnen en dansen ook zo leuk? Geef je dan nu op voor de Super Synchro Open
Dag via: www.haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl en kijk bij “Overige activiteiten”.
Deelname is gratis.
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Kinderloop SamenLoop voor Hoop
Op 22 en 23 juni 2019 wordt voor de tweede keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd in de
Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs evenement, waarmee geld wordt
ingezameld voor het Koningin Wilhelmina Fonds, KWF kankerbestrijding.
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die
ziek is, ziek is geweest of misschien zelfs overleden is aan kanker. Daarom organiseert een
aantal vrijwilligers de KinderLoop. De KinderLoop is een mooie manier om dit onderwerp
bespreekbaar te maken en het biedt kinderen de kans om zich actief in te zetten voor een
goed doel.
De KinderLoop is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar en wordt
gehouden bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp op zondagochtend 23 juni 2019 van 10.30 uur tot
10.55 uur. De KinderLoop is gelijktijdig met de volwassen SamenLoop voor Hoop. De kinderen
wandelen 24 minuten en de volwassenen in estafetteverband 24 uur. De kosten voor de
KinderLoop bedragen €3,00 per kind, daarvoor krijgen ze tevens een KinderLoop voor Hoop ‘tshirt.
Kinderen kunnen zich aanmelden via www.samenloopvoorhoop/haarlemmermeer/kinderloop. U
ontvangt daarna z.s.m. aanvullende informatie.
Buiten de KinderLoop om kunnen kinderen ook leuke acties verzinnen om geld in te zamelen, denk
aan flessen in zamelen, zakjes popcorn verkopen, heitje voor karweitje of andere leuk verzonnen
acties. De opbrengst hiervan kunnen de kinderen op de dag zelf inleveren bij de organisatie van de
KinderLoop.
Naast de KinderLoop is er nog veel meer leuks te doen. Er is een activiteitenplein waar kinderen
zich kunnen vermaken op bijvoorbeeld een springkussen en in een ballenbak daarnaast is er zelfs
de mogelijk op de Toolenburgerplas te lopen d.m.v. een Aquabubble. Er is een braderie met
kramen die bemand worden door de deelnemers aan de Samenloop en waar spullen verkocht
worden waarvan de opbrengst ook naar het KWF gaat, er is een podium met allerlei artiesten
en een compleet horecaplein met heel veel lekker eten. Het draait dus niet alleen om het
wandelen. Voor de activiteiten kunt u eenmalig een strippenkaart kopen of een losse activiteit
kopen. De gehele opbrengst wordt gedoneerd aan het KWF Kankerbestrijding. Alle activiteiten
worden namelijk door sponsoring beschikbaar gesteld. Kijk voor alle activiteiten op het
activiteitenplein op de facebookpagina https://www.facebook.com/Activiteitenplein-Samenloopvoor-Hoop-Haarlemmermeer-172625130355492
Van dit evenement wordt 24 uur lang live verslag gedaan door MeerRadio. Ook in de lokale en
regionale pers wordt volop aandacht besteed aan deze loop.
Wij hopen op een mooie opkomst en veel kinderen te zien lopen voor KinderLoop, SamenLoop
voor Hoop!
Vriendelijke groeten,
Het team van de Klimop
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