Beste ouders/verzorgers, jongens en meisjes.
Het duurt nog even, maar….de voorbereidingen voor de
avondvierdaagse zijn alweer in volle gang.
Wanneer:

Van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni

Hoe laat:

De 6 km en de 10 km om 18.30 uur
De 3 km en om 18.45 uur
Op vrijdag 13 juni start de 10 km om 18.00 uur de 3 km om
18.45 uur en de 6 km om 18.30 uur

Waar:

Verzamelen op de atletiekbaan bij Sportpark De Knip aan
de Galgenweg 62 in Zevenbergen

Kosten:

€4,00 per persoon voor de medaille. Je mag 1 dag missen om toch nog een
medaille te krijgen.

Uiteraard hebben we ook de nodige ouders nodig om de avondvierdaagse in goede banen
te kunnen leiden. Voor de onderbouw is het zo dat er 1 op 1 gelopen wordt, dus ieder kind
loopt met zijn of haar eigen ouder/verzorger. Voor de bovenbouw is dit anders. Daarvoor
hebben we een knipkaartouder nodig. Een knipkaartouder heeft meerdere kinderen onder
zich en zorgt ervoor dat er geen onveilige of vervelende dingen gebeuren. Aanspreken op
het gedrag van de kinderen zal dus misschien af en toe nodig zijn, maar je bent niet
verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen, dat zijn en blijven de ouders van het kind.
Verder regelt de knipkaartouder de knipkaarten ter plaatse voor de kinderen die hij/zij onder
zich heeft. Meer hierover volgt in een latere brief. Voor de onderbouw hebben we ook een
knipkaartouder nodig die dit voor de 3 km of de 6 km regelt.
Verder hebben we de drankenpost. Dit jaar hebben wij mensen nodig op 3 avonden, te
weten de woensdagavond, de donderdagavond en de vrijdagavond. Wat houdt de
drankenpost precies in? Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Er komen kinderen langs en die willen
drinken. De taak van degene die bij de drankenpost staat, is om te zorgen dat ze dat drinken
kunnen pakken. Dus klaarzetten, inschenken en bijvullen als het bijna op is. Hiervoor hebben
we per post 3 mensen nodig. Dus in totaal 9 mensen.
Tot slot natuurlijk nog de uiterste inschrijfdatum. Komt ie: Woensdag 18 april in de rode kliko
bij de deur bij het kantoor van Tonny. Graag in een envelop samen met de €4,00 voor de
medaille (geen geld, geen medaille). Niet volledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet
verwerkt worden. Ben je vergeten om je aan te melden, maar wil je toch meelopen, dan zul
je dit zelf op het veld moeten regelen bij De Groene Ster op de avond van de vierdaagse
zelf.
De kinderen en knipkaartouders die meelopen krijgen vrijdag 25 mei nog een brief mee met
de laatste informatie over waar we precies verzamelen, waar je je fiets kwijt kunt en hoe het
de laatste avond gaat.
Groene Ster heeft dit jaar ook verkeersregelaars nodig. Kunt/wilt u hieraan meewerken, dan
krijgt u een cursus van Groene Ster dmv e-learning en een dag/avond bij Groene Ster. U kunt
zich hiervoor ook opgeven via onderstaand inschrijfformulier
De ouderraad wenst jullie veel plezier en veel mooi weer met lopen!!

INSCHRIJFFORMULIER
Naam leerling: ____________________________________________________________
Zit in groep: _______________________________________________________________
Ik loop de 3 km / 6 km / 10 km
Ik loop voor de ___________ keer mee
Wel / geen medaille
Loopt wel / niet

mee met

broer / zus.

Naam broer / zus: __________________________________________ groep : ______
Loopt mee met broer/zus in groep: _______ (met welke klas loop je mee? Dit
Ivm de indeling)

Naam ouder/verzorger: ___________________________________________________
Tel. ouder/verzorger:_______________________________________________________
Ouder loopt voor de ___________ keer mee
Ouder/verzorger wel / geen medaille
Totaal aantal medailles: __________________________________________________
Knipkaartouder:
Ik kan wel / niet de kaart laten knippen op dinsdag / woensdag / donderdag
/ vrijdag (meerdere mogelijk) bij groep: ____________________________________
Drankenpost:
Ik kan wel / niet helpen bij de drankenpost op woensdag / donderdag /
vrijdag (meerdere mogelijk)
Ik wil wel / geen verkeersregelaar zijn
(Doorhalen wat niet van toepassing is aub)

Totaal €

