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AGENDA
22 maart
1 april
10 april
12 april
15 april
16 en 17 april
19 april
22 april
19 april - 5 mei
7 mei
8 mei
12 mei

Schoonmaakdag Gemeente
MR en OR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Leerlingenraad
IEP Eindtoets
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Excursie Van der Glas 5 t/m 8
Schoolfotograaf
Moederdag

KIKA Actie:

Dit jaar
heeft de Wegwijzer gekozen voor mijn
Kika project, tijdens de kerstviering heb ik
hier in het kort wat over verteld.
Maar wat houdt het nu precies in, en
waarom is de steun aan Kika zo
belangrijk? Terechte vragen waar ik
antwoord op ga geven op 15 & 17 maart
2019. Ik ga alle klassen bezoeken en
vertellen waarom en wat wij doen. Aan de
hand van een presentatie en video’s laat
ik zien waar het geld voor Kika voor wordt
gebruikt. Wanneer het onderwerp
gevoelig ligt geef dit aan bij de leerkracht
zodat we het weten en we er rekening
mee kunnen houden.
Ik heb als doelstelling om de 6 marathon
majors over de wereld ( New York,
Boston, Chicago, Berlijn, London, Tokio )
te lopen. Een ambitieus project waar ik
mijzelf maximaal 3 jaar voor heb gegeven
om mijn doelstelling te halen. De
uitdaging is groot en zal mijn project
starten in Rotterdam waar ik mij wil
kwalificeren voor Boston, de enige
marathon waar je via een kwalificatie tijd
moet lopen om überhaupt te mogen
deelnemen. Vervolgens zal ik in
september in Berlijn de marathon lopen
en afsluiten in New York november 2019.
De marathon in New York loop ik voor
Kika en heb ik inmiddels al veel geld
opgehaald met verschillende acties
waaronder de kerststollen, shirt sponsors
en privé sponsoren. Kika zorgt voor alles

rondom de marathon. Ik draag zelf bij in de
kosten zodat opbrengsten zoveel mogelijk
naar Kika gaan.
In 2018 hebben we met elkaar, alle Kika
Runners in Nederland, bijna 1,5 miljoen
euro opgehaald. Het Prinses Maxima
centrum in Utrecht wordt hiermee
ondersteund in nog betere zorg voor
kinderen en ouders nog meer onderzoek om
de slagingskans op genezing te vergroten.
Op dit moment geneest 75% van de
kinderen van kinderkanker en is de
doelstelling om te verhogen naar 95%.
Recentelijk ( 2019) in het nieuws dat
kinderleukemie via een nieuw behandeling
nog beter is te genezen.
Na jaren onderzoek wat veel geld heeft
gekost is deze doorbraak baanbrekend. De
kennis wordt gedeeld in samenwerking met
en verbanden met ziekenhuizen in de rest
van de Wereld. Mede door de inzet van Kika
is dit mogelijk en dragen wij ( heel
Nederland) bij aan een betere wereld.
Kika bekommert zich ook om de kinderen
die ziek zijn om ze zo goed mogelijk hierin
te begeleiden.De kinderen die strijden aan
deze vreselijke ziekte zijn sterk waarbij een
Marathon lopen in de schaduw staat van hun
prestatie en heb ik diep respect voor het
uithoudingsvermogen, nuchterheid, en de
lach die toch vaak aanwezig is.
Kika begeleidt ook de ouders in het ziekte
proces wat een zeer emotioneel proces is. Je
moet papa en mama zijn, je gezin voldoende
aandacht geven en zelf je
emotie kunnen verwerken.
Een zeer moeilijke periode die
vaak nadat het kind is
genezen nog voortduurt en
professionele nazorg zeer
belangrijk is.
Ik ben zeer blij dat de
Wegwijzer Kika gaat steunen
en mij helpt in de missie om
kinderkanker de wereld uit te
krijgen.
Je kan Kika steunen op mijn
persoonlijke pagina waarbij elke euro er een
is.
Bedankt!
https://www.runforkikamarathon.nl/antonvan-nijkerk-new-york-2019
Anton van Nijkerk

Afgelopen vrijdag en maandag heeft
Anton in de groepen verteld over het
project.
Elke maandag kunnen de kinderen een
bijdrage meenemen.

Nieuwsbrief Bieb:

Extra Studiedag:
.
In het vakantierooster wordt jaarlijks een
dag gereserveerd voor een eventuele
Elfstedentocht. Wanneer deze niet
doorgaat, wordt deze dag later in het jaar
gepland.
We willen deze dag plannen op dinsdag 18
juni. Maandag 17 juni is al een studiedag
zodat deze hierbij aansluit. De kinderen
hebben dus maandag 17 en dinsdag 18
juni geen school.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website

Activiteit Schoolmaatjes:
Woensdag 20 maart hebben de
schoolmaatjes samen een lenteknutselwerkje gemaakt.
Na afloop mochten de maatjes zelf een
plekje uitzoeken waar ze het werkje
mochten ophangen.
In de hal kunt u genieten van de
resultaten.
Met deze activiteiten willen we het
positieve sociale klimaat nog sterker
maken.

Bij deze Wijzernieuws versturen wij u een
nieuwsbrief met leestips die wij van de Bieb
hebben ontvangen .

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

