Sponsorloop informatie voor leerkrachten
Wat leuk dat u heeft besloten om met uw school een sponsorloop te
organiseren voor Doingoood Foundation! Hieronder volgen enkele tips om de
sponsorloop een succes te laten worden!
Werving van sponsoren
Om sponsoren te kunnen werven is het belangrijk dat kinderen weten waar
de opbrengst van de sponsorloop naar toe gaat. Wij raden u aan om
kinderen van te voren te vertellen wat Doingoood Foundation inhoudt en om
wat te vertellen over Kenia. Mensen die de kinderen sponsoren zullen daar
ook naar vragen. Wat het werk van Doingoood inhoudt wordt duidelijk
gemaakt in verschillende soorten beeldmateriaal op onze website.
De kinderen kunnen zich laten sponsoren voor een bedrag per rondje of voor
een vast bedrag. Bespreek met de kinderen wie ze kunnen vragen als
sponsor. Bijvoorbeeld papa en mama, opa en oma, ooms en tantes, buren
etc. Bespreek ook dat het niet verstandig is om zomaar bij vreemde mensen
langs de deur te gaan. Dit moeten ze eerst bespreken met hun ouders, of
samen doen met hun ouders.
Rondjes kaart
De rondjes kaart kunt u voor elke leerling uitprinten. Door middel van een
touwtje kan deze om de nek worden gedragen. Elke keer als de kinderen een
rondje hebben gelopen, krijgen ze een stempel of paraaf op de kaart.
Pacours sponsorloop
Hoe het parcours van uw sponsorloop zal zijn, is natuurlijk afhankelijk van de
beschikbare ruimte. Hieronder volgen enkele suggesties:
-

een rondje om de school. Als het mogelijk is, kunt u de kinderen een
rondje om het schoolgebouw laten lopen.
een rondje over het schoolplein. Wanneer u een groot schoolplein
heeft, kunnen hier rondjes gelopen worden.
Een rondje sportveld. Indien u een sportveld tot uw beschikking heeft,
kunt u de kinderen hier laten rennen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan
verschillende banen voor de verschillende leeftijdsgroepen. U kunt op
het veld banen afzetten met lint waarin de verschillende groepen
lopen. Wanneer u een grote school heeft, kunt u de kinderen ook in
verschillende poules laten lopen.
Groep 6-7-8
Groep 3-4-5
Groep 1-2

