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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1hd 
 

 

 

 

 

Datum:   24 mei 2019 

Kenmerk: 18190346/ARL 

Betreft:  Schoterianen voor Kika! 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zondag 7 juli het zover! Klas 1HD doet mee aan Run for Kika in Alkmaar om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Kika en in het bijzonder voor de afdeling kinderoncologie in het Prinses Maxima ziekenhuis. 
Veel leerlingen kennen iemand die kanker heeft of heeft gehad. Voor ons als klas is het extra bijzonder 
om mee te doen met Run for Kika, omdat iemand in onze klas als kind kanker heeft gehad. Dan komt 
het ineens erg dichtbij en wordt de motivatie om te rennen nog groter. Door mee te rennen en 
sponsorgeld op te halen hopen we op een mooi bedrag. 
 
Aan u de vraag om uw kind in te schrijven, te helpen met sponsorgeld ophalen en als het even kan te 
rijden naar het event! In dat geval hoor ik het graag! Als u dan kunt laten weten hoeveel leerlingen 
kunnen meerijden vanaf Het Schoter: graag! 
 
Praktische informatie 
Wanneer: 7 juli 2019 
Waar: Geestmerambacht, Alkmaar 
Hoe laat: 13: 15 rennen ( 12:30 verzamelen) 
Wat aan: sportbroekje en Schoter t-shirt 
 
Inschrijven (kosten 20 euro) 

• Ga naar www.runforkika.nl 

• Klik op inschrijven 

• Maak een account aan 

• Klik op inschrijven als deelnemer 

• Kies zondag 7 juli Alkmaar 

• Kies regulier 

• Kies 5 km 

• Kies: ik meld mij aan bij een bestaand team 

• Toets in: Schoterianen voor Kika 

• Plaats een foto + leuke motivatie 

• Vul het streefbedrag in wat je wilt ophalen 

• Afronden en betaalwijze kiezen, akkoord voorwaarden, inschrijving afronden en betalen 
 

Sponsorgeld ophalen 

http://www.runforkika.nl/


 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

Nu je ingeschreven bent is het de bedoeling om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Als je inlogt 
op de Kika site kan je de pagina vinden en delen. Stuur de link naar zoveel mogelijk mensen en deel 
hem op social media om zo een mooi bedrag op te halen! Wij hebben hiernaast ook met de klas een 
filmpje opgenomen wat wij zullen delen op social media. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Trotse mentor, Laura Archidona 
l.archidona@schoter.nl 
 

 
 

 

 

 


