
Draaiboek  KiKa-actiedag 10 april 2015  

n.a.v.de vergadering van 11 maart. 

To do: 

Tijd: Wie: Wat: Waar: 
Vóór  
12 maart 

Marloes Marloes mailt klassenouders met de 
hulpvraag en voegt sponsorformulier 
toe als bijlage. 

 

12 maart Ramon 
Klassenouders 

Eerste aankondiging in BoBo. 
Klassenouders sturen ook een mail 

naar ouders met hulpvraag plus 

sponsorformulier als bijlage. 

 

13 maart Brenda Draaiboek naar team, plus 
presentatie en link naar filmpje van 
Ramon. 
(digitaal) 

 

16-20 maart Brenda Kopieren  
- Draaiboek klaar voor team 
- Sponsorformulieren 
- Stempelkaarten 
- In enveloppen doen voor 

iedere groep. 

Draaiboek team incl. 
enveloppe, 
sponsorformulier en 
stempelkaartdeze week al 
uitdelen in iedere groep. 

20 maart Ramon Klassenbezoek Ramon voor uitleg 
actie en uitdelen formulieren. 
Iedere klas krijgt een grote 
enveloppe (voor het geld) met 
daarin de sponsorformulieren en de 
stempelkaarten. 
 
Presentatie gaat ook via de mail naar 
de ouders – via de klassenouders 
 
ENVELOPPEN MET 
SPONSORLIJSTEN/STEMPELKAARTEN 
MEE. 

8:45-9:00  1/2 b en 1/2 c 
9:00-9:15  1/2 a en 1/2d 
9:15-9:30 groepen 3 
9:30- 9:45 groepen 7 
9:45-10:00 groepen 7/8 en 8 

10:15-10:30 groepen 4 
10:30-10:45 groepen 5 
10:45-11:00 groepen 6 

26 maart Ramon Uitleg start van de actie in de BoBo - 
6-10 april 
 

Ramon Briefje bij de buurtbewoners door de 
brievenbus. 

 

10 april  Actiedag  
10-17 april Annelies 

Brenda 
Cheque maken waar het eindbedrag 
opgeschreven kan worden. 

 

Maandag 
20 april 
15:00 

 Geldtelling  

Dinsdag 21 
april 

 Uitreiking cheque aan KiKa/ Ramon  



 

Donderdag 9 april klaarzetten: 

Tijd: Wie: Wat: Waar: 

 Annelies - Afzetlint 

- Pionnen 

- Palen 

- Krukken 

 

 Chiel/ Kees 

Annelies vraagt hen. 

Geluidsinstallatie 

Klaar met nummer: 

Klaar voor de start, van kinderen 

voor kinderen. 

 

 Brenda Ehbo-punt 

Hesjes verkeersregelaars 

 

 Ramon Toeter 

Letterstempels 

Dikke stift (hebben we ook op 

school) 

Pak KiKabeer 

Start (KiKa-vlag o.i.d.. 

 

 ? Fototoestel 

Stempelpunten (tafels, stempels, 

stempelkussens, dikkes tift) 

Drinkpunt (tafels, jerrycans/ 

flessen, plastic bekertjes) 

- Plastic bekertjes, suiker, 

melk (koffie van het 

apparaat binnen?) 

 

 

 



 

 

Vrijdag 10 april 

Voor schooltijd: 

Tijd: Wie: Wat: Waar: 
8:00-8:15 Alle teamleden Grote ronde: 

- Afzetten stoep met lint en 
palen. 

- Telpunten uitzetten (op 2 
punten). 

 
 
 
 
 
 

Kleine ronde: 
- Parcours uitzetten op het 

Bolsterplein.  
- Telpunt uitzetten. 
- Geluidsinstallatie 

klaarzetten?? 
-  

 
Stoep rond de Bolster. 
 
-Ingang Bolster aan 
van Effenlaan 
- Poortje naar het 
Bolsterplein aan de 
Feithlaan 
 
 
 
Bolsterplein. 
 
Bolsterplein. 
Halletje naar 
Bolsterplein. 

    
    
 

Te regelen/bespreken: 

- Klassenouders voor bij de telpunten. 

- Iets te drinken voor na het rennen. 

- Publiek? Bericht in Bolsterbode. 

- Inzet leerlingenraad (8 kinderen). 

- Directie informeren over verkeersveiligheid. Eventueel overleg met de gemeente? 

- straat afzetten/verkeersregelaars 

- ouders van gr.1-4  mogen meelopen ter aanmoediging 

- Kleedjesmarkt is geen ‘must’ meer. 

- maximale tijd: 15 min. per keer (o.b.) 3n 20 min. per keer (b.b.) 

- 1 rondje telt! 

- Inzet OR? 

- Regelen:  

o Ouder voor in pak KiKa-beer: deze haalt de kinderen ook op voor de foto 

o Ouder voor het maken van de klassenfoto met KiKa-beer 

o … ouders/ kinderen per stempelpunt 

o … verkeerouders 

o Wie start de dag? 



o Kees/ Chiel voor het geluid. 

o ontvangst cheque door iemand van Kika 

o afstand meten van de rondes (Ramon) 

o wie telt het geld 

o foto –krant 

o budget voor drinken (o.r.) 

-  

 

Aantal kinderen per groep: 

1a/2a 28   

1b/2b 29   

1c/2c 30   

1d/2d 30   

3a 30   

3b 28   

4a 26   

4b 26   

5/6 26   

5a 28   

5b 28   

6a 25   

7/8 30   

7a 30   

8a 27   

8b 31   

instroomgroep 1E 17   

instroomgroep 1F    

 

 


