Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van Brede School De Bijenkorf,
Op woensdag 6 april 2016 zullen wij, Roparunteam 64, in samenwerking met de Lexmondse
basisscholen een mini Roparun organiseren.
Wat is de Roparun?
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven
genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is:
Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Als Roparun team halen wij geld op met diverse sponsoracties. Eén van deze acties is het
organiseren van een mini Roparun. Deze mini Roparun is een sponsorloop waarbij de
kinderen van de school hun best zullen doen om zoveel mogelijk geld op te halen door een
groot aantal rondjes te rennen. De kinderen mogen familieleden, vrienden en buren vragen
om een vast bedrag te sponsoren. Op woensdag 16 maart worden de sponsorkaarten op
school uitgedeeld.
Op de dag van de mini Roparun zal het totaal van het opgehaalde bedrag bekend worden
gemaakt. Wij vragen de kinderen dan ook het sponsorgeld vóór donderdag 31 maart in te
leveren op school, bij de eigen juf of meester.
Tijdens de mini Roparun zullen de kinderen, buiten het sportieve gedeelte, tijd en
gelegenheid hebben om in diverse politie voertuigen te kijken en al hun vragen te stellen
aan de aanwezige politiemensen. Ook kunnen zij zich een echte ME’er voelen door een
helm te passen en als een echte ME’er met schild op de foto te gaan.
Na de sponsorloop en het bekijken van alle voertuigen zal de dag worden afgesloten met
een demonstratie van de diensthonden geleiders (onder voorbehoud). Zij zullen laten zien
hoe zij samen met hun hond werken aan de veiligheid op straat.
De mini Roparun start op woensdag 6 april 2016 om 08.45 uur en zal rondom de Brede
School plaatsvinden. De 10 groepen van de beide scholen starten na elkaar. Op pagina twee
ziet u het tijdschema. Omstreeks 11.15 uur zal er (indien de dienst dit toelaat) een
demonstratie door de diensthonden geleiders worden gegeven. Uiteraard zijn alle ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s, ooms en tantes van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen en zelf ook een kijkje te nemen bij de voertuigen of de demonstratie.
Wij hopen op een gezellige en sportieve dag!
Namens het team van Brede school De Bijenkorf en Roparunteam 64
www.roparun.nl
www.facebook.com/Roparunteam64
Twitter: http://team64roparun
www.roparunteampolitierotterdam.nl

Tijdschema
Tijd
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15
12.00

Rondjes rennen
Groep 1/2a en 1/2b Kompas
Groep 1/2 PWS
Groep 3 Kompas
Groep 3/4 PWS
Groep 4/5a Kompas
Groep 5/6 PWS
Groep 5b/6 Kompas
Groep 7/8 PWS
Groep 7/8 Kompas
Demonstratie politie honden
Overhandiging cheque

Voertuigen bekijken
Groep 1/2a en 1/2b Kompas
Groep 1/2 PWS
Groep 3 Kompas
Groep 3/4 PWS
Groep 4/5a Kompas
Groep 5/6 PWS
Groep 5b/6 Kompas
Groep 7/8 PWS
Groep 7/8 Kompas
Kinderdag verblijf / Peuterspeelzaal

N.B.
De kleuters rennen rondjes over de beide pleinen, door de voetbalkooi en gaan buitenom
over de stoep. De hekken van de voetbalkooi zetten we open.
De politiemotor rijdt het eerste rondje voorop.
De groepen 3 t/m 8 lopen om de Brede School en langs de huizen, op de stoep van de
Gregoriuslaan. De politiemotor gaat voorop, we vermijden het rood/witte hek bij het
voetbad en gaan daarom over het onderbouwplein van Het Kompas.

