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Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Totaalopbrengst t/m 14 januari 2020
€4567.45
Inmiddels zijn er 35 aanmeldingen binnen. Personeel, partners, kinderen, leerlingen en
ouders hebben zich inmiddels ingeschreven. Uiteraard zien wij het liefst zoveel mogelijk
deelnemers, dus mocht u nog twijfelen: schrijf u in, alleen, samen met uw zoon/dochter of
zelfs met het hele gezin.
Geef u op via deze link:
https://forms.gle/WXaPV2vqJuVJeu9QA
Het inschrijfgeld is €15,- per inschrijving. (Dit bedrag dient pas later te worden voldaan.)
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Hoe ziet het weekend eruit?
Op zaterdag 16 mei mogen wij vanaf 13.00 uur op het
terrein om onze tenten op te zetten. Wij hebben
partytenten mee, zodat men bij zon/regen/wind alsnog
beschut kan zitten.
Daarnaast zijn er twee grote tunneltenten mee, waarin de
tassen gestald kunnen worden. Ook kan hier ’s nachts in
geslapen worden. Belangrijk is om aan te geven of u hier
gebruik van wilt maken, dit in verband met de beschikbare ruimte. (Graag zelf een matje en
slaapzak meenemen.)
Het is natuurlijk niet verplicht om de gehele 24 uur aanwezig te zijn; u kunt ook gewoon thuis
slapen. Brugklasleerlingen mogen van ons niet blijven slapen, zij gaan na de
kaarsenceremonie (zie hieronder) om 23.30 uur naar huis en mogen vanaf 8.00 uur weer
meelopen. ’s Nachts is er minder toezicht, omdat de nachtploeg aan het wandelen of aan het
slapen is. Er zal steeds wel iemand wakker bij de tent zitten om op de spullen te letten.

Kaarsenceremonie
Op zaterdagavond staan wij allemaal om 23.00 uur stil voor de kaarsenceremonie. Deze
duurt ongeveer twintig minuten en staat in het teken van de mensen die wij verloren zijn aan
kanker. Het is een programma met woord, zang en muziek. Het kan een heel emotioneel
moment zijn. Wij vragen u dan ook om hier in het geval van deelnemende kinderen zelf
eveneens bij aanwezig te zijn. Zodoende kunt u er later met uw zoon/dochter over napraten,
indien nodig.

Teams
Momenteel staan wij ingeschreven met drie teams.
De teamcaptains zijn;
Team 1 - Ria Kok
Team 2 - Jeannette Groenhof
Team 3 - Mireille ter Horst
Er wordt een indeling voor de teams gemaakt aan de
hand van beschikbaarheid. Ieder team heeft altijd twee
deelnemers op het wandelparcours. Kortom, er zijn zes
Van der Capellen-deelnemers tegelijk aan het wandelen.
Heeft u een voorkeur om met iemand samen te lopen, dan kan dat uiteraard geregeld
worden.

Schenking Libertas
Onze leerlingvereniging Libertas heeft €2500,- geschonken voor de Samenloop voor Hoop
Zwolle
Hiervoor onze dank!

Bonbonverkoop
Deze gaat gewoon door. Als wij een mogelijkheid zien dan liggen de pakjes van €2.00 er
weer. De verkoop tijdens ons openhuis was een succes.
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Benefietconcert (met verrassende acts daaromheen)
Op donderdagavond 6 februari vindt er een benefietconcert plaats in de aula van onze
school. Onder andere ons schoolorkest zal hier optreden. Dit optreden is tevens hun
generale repetitie voor het festival Hoge Noot. Daarnaast zullen er verschillende andere acts
komen optreden (muziek of theater), waardoor het programma veelzijdig en gevarieerd is.
Wij hopen op een mooie opkomst. Aanmelden graag via mail r.kok@ooz.nl,
onder vermelding van ‘benefietconcert, naam en aantal personen’.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: €15,- per persoon
Incl. twee drankjes en wat lekkers

Legeflessenactie
De leerlingen van klas 1AH1 hebben een taart gewonnen,
omdat ze met 75 flessen het meest hadden ingeleverd.
Gefeliciteerd en bedankt!

Tostiverkoop
Op donderdag 5 maart gaan wij in de grote pauze kaastosti’s verkopen à €1,- per stuk.

Doneren
Natuurlijk kan er ook nog geld gedoneerd worden. Dit kan via de volgende link:
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/capellengoesstepbystep?nieuw=0

Support
Wandelt u niet mee tijdens het Samenloop weekend? Wij zouden het heel leuk vinden als u
ons dan komt aanmoedigen! Het hele weekend is er een muzikaal programma op het grote
podium, zijn er andere acts op het terrein te zien en kunt u gewoon een kopje koffie komen
drinken in de tent.
Bij ons kunt u een partijtje volleybal meespelen, touwtrekken of gewoon lekker een praatje
maken.
Hopelijk tot 16 en/of 17 mei!
Team Capellen sg
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Algemene organisatie Samenloop voor Hoop 2020

Team Organisatie Samenloop voor Hoop Zwolle 2020.
Wethouder Michiel van Willigen is deze editie ambassadeur.
Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
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