Beste onderbouwleerling,
Wij hebben op dinsdag 2 juni op het RML een sponsorloop om geld in te zamelen voor Stichting
SRI LANKA SUPPORT.
Stichting SRI LANKA SUPPORT is een organisatie die scholen in Sri Lanka helpt met
kleinschalige projecten. Voor meer informatie over SRI LANKA SUPPORT zie het prikbord in de
aula of www.rml.nl/sls en/of www.srilankasupport.nl.
Drie jaar geleden hebben wij als school een bedrag van €17.500 gedoneerd aan Stichting Sri
Lanka Support. Hopelijk kunnen wij weer zo’n fantastisch bedrag bij elkaar krijgen!
Het opgebrachte geld zal kunnen zorgen voor sportartikelen, muziekinstrumenten en renovatie
van schoolmeubilair. Misschien zelfs wel meer… 
3e klas:
De lessen van de leerlingen uit de derde klas zijn om 13.15 afgelopen.
We verwachten de derde klassen om 13:50 omgekleed op het veld.
Je loopt een half uur (14.00 tot 14.30) op de 400 meter baan.
Neem een plastic zak mee om je spullen in te doen en laat geen waardevolle spullen achter.

2e klas:
De lessen van de leerlingen uit de tweede klas zijn om 14.30 afgelopen.
We verwachten de tweede klassen om 14:40 omgekleed op het veld.
Je loopt een half uur (14.45 tot 15.15) op de 400 meter baan.
Neem een plastic zak mee om je spullen in te doen en laat geen waardevolle spullen achter.

1e klas:
De lessen van de brugklasleerlingen zijn om 15.15 afgelopen.
We verwachten de brugklassen om 15.25 omgekleed op het veld.
Je loopt een half uur (15.30 tot 16.00) op de 400 meter baan.
Neem een plastic zak mee om je spullen in te doen en laat geen waardevolle spullen achter.

Je mentor/docent houdt bij hoeveel je rent, na afloop wordt op de achterkant van je
sponsorloopformulier het aantal rondjes ingevuld.
 Voor de klas die het meeste geld ophaalt is er een prijs!
 Voor de leerling die het meeste geld ophaalt is er ook een spetterende verrassing!
Het wordt een hele leuke middag, met hopelijk een grote opbrengst voor het goede doel. Wij
hebben er zin in!
Succes met werven en veel plezier met de sponsorloop!

Namens het SLS-team,

Montessori Lyceum Rotterdam

Op maandagochtend 8 juni komt het SLS-team 2015 het sponsorloopformulier en door jou
ingezamelde geld ophalen. Zorg dat het nageteld in een envelop zit IN JE TAS en vermeld je
naam, klas en het totaalbedrag.

