ACTIE LOMBOK JC van GENT
Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling
van een kind én van een samenleving.
Een kind dat goed onderwijs krijgt,
krijgt kansen voor de toekomst.
Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs.
Overal en altijd.

Ieder kind heeft recht op onderwijs
Maar wat als je school er nu niet meer is door vele aardbevingen…. Het zal je maar gebeuren.
Afgelopen zomer is Lombok getroffen door tal van aardbevingen. Lombok ligt ten oosten van Bali en
is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus kwamen op het
eiland ruim 460 mensen om het leven door een beving van 6,9 op de schaal van richter.
De laatste berichten zijn dat het dodental is opgelopen naar 555. Zeker 77.000 huizen zijn verwoest.
Bijna 400.000 eilandbewoners leven in noodonderkomens. Gebouwen die de eerste bevingen
overleefden, zijn door de vele naschokken alsnog ingestort.
In het dorp Kerandangan is de school helemaal verwoest. De JC van Gent wil graag een steentje
bijdragen om de lokale school in het dorp Kerandangan weer op te bouwen. De kinderen in
Kerandangan zullen het heel fijn vinden als kinderen vanuit het verre Nederland zich om hen
bekommeren. Vooral nu zij dakloos zijn en geen school meer hebben. Met de hulp van alle kinderen
willen we proberen een mooi bedrag bij elkaar te sparen om deze school in Kerandangan weer op te
bouwen. Een schoolgebouw heeft in Lombok een dubbele functie. Deze wordt naast onderwijs ook
gebruikt als plaats waar mensen weer samen kunnen komen om elkaar bij te staan of te helpen.

Wij willen middels deze actie onze leerlingen betrokken maken bij wat er in de wereld speelt. Wij
vinden het belangrijk dat onze leerlingen op eigen wijze een bijdrage kunnen leveren. Hiervoor heeft
de school een actie bedacht waarbij wij de kinderen lekker laten bewegen.
Wij hebben de handen ineen geslagen samen met Michael Looij en Jordi Hotting en organiseren voor
alle leerlingen een obstaclerun op vrijdag 19 oktober. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Voor de allerjongsten wordt een speciaal parcours uitgezet die past bij hun kunnen. Leerlingen
krijgen volgende week maandag een sponsorformulier mee naar huis. Uiteraard zijn alle andere
donaties ook van harte welkom. U kunt dit aangeven bij juf Sanne via s.wensink@sopogo.nl of bij juf
Nicole via n.gierman@sopogo.nl.
U als ouder kunt u kind ook aanmoedigen. We hebben daarom de tijden wanneer uw kind zal
deelnemen aan de obstaclerun voor u op een rijtje gezet.
Groepen

Locatie

Tijd

kleuters

gymzaal

8.45 u- 9.15u. (gr1-2a)
9.15u.- 9.45u. (gr 1-2b)

3 en 4

veld

10.00u.-11.00u.

4 /5 en 5

veld

11.00u-12.00u.

groepen 6

veld

13.00u.-14.00u.

groepen 7 en 8

veld

14.00u.-15.00u.

Kledingadvies
Het is fijn als de leerlingen comfortabele/sportkleding dragen en goede schoenen wat vies mag
worden. Omdat we nog niet weten wat het weer gaat doen en de obstacle run ook bij regen
doorgaat is het prettig als leerlingen deze dag ook schone kleding en een handdoek meenemen.
Hulpouders
Ouders die deze dag een handje kunnen helpen kunnen zich melden bij juf Nicole via
n.gierman@sopogo.nl.
Voorstellen
Wij willen ons graag voorstellen wie we zijn. Ik ben Jordi Hotting, 34 jaar oud en kom uit Oude-Tonge.
Ik ben gecertificeerd Bootcampinstructeur en heb mijn eigen bedrijf onder de naam Bootcamp
Victory Soldiers. Ik geef les in Bootcamps/Obstacleruns, Small Group Trainingen en samen met
Michael ook al mooie evenementen gerealiseerd. Ik ben dit gestart omdat ik vroeger bij Defensie
heb gewerkt en het leuk vind om mensen te helpen bij sporten in de buitenlucht en zo hun
weerstand en progressie naar een next level kan helpen.
Sporten wil niet alleen zeggen dat je fysiek bezig bent, maar ook op het mentale vlak, kan het een
enorme rust betekenen in het dagelijks leven.
Ik ben Michael Looij, 35 jaar oud en kom uit Oude-Tonge. Ik ben gecertificeerd Personal Trainer en
Gewichtsconsulent. Ik heb mijn eigen bedrijf onder de naam MLPT (Michael Looij Personal Training).
Ik ben dit gestart omdat ik graag mensen help om de beste versie van zichzelf te laten worden, en

mensen te laten zien tot wat een ieder in staat kan zijn. Ik ben mijn hele leven al bezig met allerlei
soorten sport. Wat bij mij centraal staat is de invloed die sporten kan hebben op de rest van je
dagelijks leven. Door te sporten en gezond te leven ontwikkel je een mindset waar je de rest van je
leven profijt van kan hebben.
Wij voelen ons vereerd dat wij zijn gevraagd om op de JC van Gent school een Obstaclerun te
organiseren waar we met zijn allen gaan sporten voor het goede doel. Namelijk om geld op te halen
voor de scholen in Lombok. Wij hebben ook de evenementen voor de goede doelen KWF, KIKA en
Sophia Kinderziekenhuis neergezet. Wij vinden het mooi dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan
dit goede initiatief van deze school.
Wij hebben er enorm veel zin in en zullen ons maximaal inzetten om met zijn allen een mooi bedrag
bij elkaar te krijgen voor de scholen op Lombok.
Wij zijn jullie graag op vrijdag 19 oktober 2018 zodat we dit met elkaar tot een groot succes kunnen
maken.
Groetjes Jordi Hotting, Bootcamp Victory Soldiers
Michael Looij, MLPT

Onze eigen verslaggever Sam Fish zal deze dag verslag doen voor de krant.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink

