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Bedankje

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de lieve woorden, tekeningen,
kaarten en kadootjes die Jayden mocht ontvangen.
Het is hartverwarmend en wij voelen ons gesteund om de volgende periode van
chemokuren in te gaan.
Peter & Anoeska van Breemen
Wij willen als team zorgvuldig omgaan met de situatie van Jayden. In overleg met de
ouders van Jayden passen wij de zorg omtrent Jayden geregeld aan. Jayden is
vatbaarder dan andere kinderen. Wij willen aan u vragen om bij de ziekmelding van
uw kind aan te geven wat de reden van de ziekmelding is. Zo kunnen wij en de ouders
van Jayden, indien nodig, snel handelen.

Activiteiten
April
5 Koffieochtend
12 Koningsspelen
15 Praktisch verkeersexamen
groep 7 en 8
15 t/m 18 april eindtoets gr 8
16 OR
19 Paaslunch
20 t/m 5 mei Meivakantie

Pasen
Vrijdag 5 april krijgt uw kind een brief mee over de Paaslunch 19 april.

Bag2 school
A.s. maandag 8 april worden de zakken voor de actie Bag2school door de
leerlingenraad uitgedeeld in de groepen. In de bijlage treft u informatie aan over
deze actie.

Oudertevredenheidspeiling
Vandaag heeft u in de mail een ontvangen voor het invullen van de
oudertevredenheidspeiling. Mocht u de mail niet ontvangen hebben, dan kan deze
eventueel in de map ongewenste mail terecht zijn gekomen.

Help mee om Duchenne Spierdystrofie de wereld uit te trappen!
Mijn naam is Cindy Kleyn en ik ben de moeder van Rona en Aylin Butler uit groep 6A
en 2B. In september 2019 fiets ik Duchenne Heroes. Drie of zeven dagen lang
mountainbiken we dagelijks 100 km om gezamenlijk een einde te maken aan
Duchenne Spierdystrofie. Dit is alleen mogelijk als er genoeg geld wordt opgehaald
om onderzoek te financieren.
Mijn sponsordoel is € 2.500. Om dit bij elkaar te krijgen, organiseer ik een
sponsoractie. Op donderdag 11 april verkoop ik vanaf 14:00 oranje veters in de aula.
Super leuk voor de Koningsspelen en op Koningsdag en je steunt er ook nog eens een
heel goed doel mee! De veters kosten € 3,00 per paar. Dit bedrag komt voor 100%
ten goede aan het Duchenne Parent Project. Sponsoren is ook mogelijk via
www.duchenneheroes.nl, klik op ‘Sponsor’ en zoek dan op mijn naam ‘Cindy Kleyn’ of
op onze teamnaam ‘Rio voor Roman’. Alvast heel erg bedankt voor het steunen van
mij en mijn team!
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De 15-jarige Roman met zijn hondje Boef
Ik heb besloten om mee te fietsen, omdat Duchenne Spierdystrofie nog niet te genezen of überhaupt te
voorkomen is. Kinderen en jonge mannen overlijden veel te vroeg en worden vaak niet ouder dan 30 jaar.
Ons team fietst speciaal voor Roman Harsveld en zijn gezin. Het afgelopen jaar heb ik deze mensen leren kennen
en hun optimisme en doorzettingsvermogen heeft me diep geraakt. Bekijk hier een kort filmpje waarin Roman
je een kijkje in zijn leven geeft. Dit filmpje is vier jaar geleden gemaakt. Inmiddels zit Roman in een rolstoel,
waar hij nooit meer uit zal komen.

Sportservice Kennemerland
In de bijlage treft u Blok 3 van april t/m juli.
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