De KinderLoop van SamenLoop Rosmalen
In Rosmalen, Nuland en Vinkel werken 14 basisscholen samen om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden.
Scholen wisselen kennis uit en volgen gezamenlijk scholing om dit zo goed mogelijk te doen. Soms heeft het bieden van
passend onderwijs te maken met een (tijdelijke) situatie, bijvoorbeeld bij verdriet en rouw. Helaas krijgen veel kinderen hier
direct of indirect mee te maken in de basisschooljaren en vaak speelt de ziekte kanker een hoofdrol.
In het weekend van 31 augustus en 1 september 2019 staat er in Rosmalen een bijzonder evenement gepland: de
SamenLoop voor Hoop Rosmalen. Door op alle scholen aandacht te schenken aan dit evenement hopen we naast reken- en
taalproblemen ook op een heel ander gebied verbinding met elkaar te vinden. De SamenLoop is een prachtig
wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang over een parcours wandelen. Een voorbeeld van een
Samenloop is te zien in dit filmpje
Kids in actie met de KinderLoop (filmpje met uitleg)
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast
allerlei optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen start op 1
september om 10.00 uur de Kinderloop op het parkeerterrein hij het
Rodenborch/HUB/Hazelaar. Via deze speciale wandeling van 24 minuten kunnen
kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel bewust stilstaan bij alle
volwassenen en kinderen in Nederland die kanker hebben (gehad). Kinderen kunnen
vooraf zelf acties organiseren om geld in te zamelen. De kinderen krijgen bij inschrijving
een paars SamenLoop-T-shirt. Aan de finish ontvangen ze nog een aandenken, een
blijvende herinnering aan een bijzondere dag!
Meedoen
Via de 14 basisscholen wordt de informatie over de Kinderloop in Rosmalen gecommuniceerd, maar de scholen schrijven
geen kinderen in. De kinderen moeten door een ouder/verzorger worden aangemeld, dat kan via deze link.
Het is de bedoeling dat kinderen zich laten sponsoren door bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en andere
vrienden en bekenden. Ze kunnen klusjes doen, zoals lege flessen inzamelen, oud papier ophalen of zelf een andere actie
bedenken. Er is van alles mogelijk! Het ingezamelde geld kan ingeleverd worden bij een van de volwassenen van de kring
van uw kind.
Zie hier meer informatie over SamenLoop Rosmalen

