
AVONDVIERDAAGSE 2019 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Van maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni zal de jaarlijkse avondvierdaagse  
weer plaatsvinden. Ook dit jaar kunnen de kinderen meelopen. 
 
De kosten bedragen € 5,00 per kind en dient bij opgave contant te worden voldaan.  
 
Afstanden: 
Groep 1 en 2: keuzemogelijkheid elke avond 5 km of alleen afsluitende avond. 
Groep 3 t/m 5: lopen elke avond 5 km. 
Groep 6: keuzemogelijkheid elke avond 5 km of 10 km. 
Groep 7 en 8: lopen elke avond 10 km. 
 
De starttijd van de 5 km is: 18.30 uur (op donderdag 18.45 uur) 
De starttijd van de 10 km is: 18.15 uur (op donderdag 18.00 uur) 
 
Uw kind ontvangt een medaille als hij/zij alle 4 avonden heeft meegelopen. Indien uw kind 
alleen de afsluitende avond meeloopt ontvangt hij/zij een dagmedaille. 
 
Het opgaveformulier kan NIET ingeleverd worden bij de leerkracht. U of uw kind kan het 
opgaveformulier samen met de bijdrage van € 5,00 inleveren op speciale inlevermomenten 
in het Atrium, te weten: 
- Woensdag 10 april van 8.00 – 8.30 & 11.45 – 12.15 
- Vrijdag 12 april van 8.00 – 8.30 & 13.45 – 14.15 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn het opgaveformulier tijdens deze inlevermomenten in te 
leveren, dan kunt u tot 12 april mailen naar ov.obssprinkels@stichtingpromes.nl . We kijken 
dan gezamenlijk naar een andere mogelijkheid. 
 
Om de organisatie tijdens deze avonden goed te laten verlopen zijn we op zoek naar 
ouders/verzorgers die als begeleiders mee willen lopen. Een begeleider moet 18 jaar of 
ouder zijn. Lijkt het u leuk om minimaal 2 avonden samen met een groepje kinderen (uit de 
groep van uw kind) actief mee te lopen en te begeleiden, dan zijn we op zoek naar u! 
Middels het opgaveformulier kunt u zich daarvoor opgeven. 
 
Als begeleider dient u minimaal 2 avonden beschikbaar te zijn. Vermeld op het 
opgavestrookje of u 2 of 4 avonden beschikbaar bent. Indien u 2 avonden beschikbaar bent, 
kunt u 1 avond aangeven waarop u niet kunt. Indien u aangeeft dat u 4 avonden mee kunt 
lopen, is het afhankelijk van het aantal aangemelde begeleiders voor hoeveel avonden u 
wordt ingedeeld. U wordt aan 1 vaste groep gekoppeld. We streven ernaar op 24 april de 
groepsindeling en de indeling van de begeleiders uit te delen. 
 
Naast begeleiders zijn wij ook op zoek naar ouders om de drinkposten op de pauzeplekken 
te bezetten. Samen met een leerkracht en andere ouders zorgt u voor het tijdig klaarzetten 
van de drinkpost (wij zorgen voor de locatie en de benodigdheden) en het opruimen na 
afloop. 
 

       

mailto:ov.obssprinkels@stichtingpromes.nl


Indien uw kind alleen op de afsluitende avond meeloopt, moet er een ouder/verzorger met 
hem/ haar meelopen! 
 
Voor een gestructureerde organisatie en goed verloop zijn er een aantal basisregels:  
- Maximaal 2 begeleiders per groep; 
- Beperk het meenemen van eigen snoepgoed/drinken, uw kind moet dit zelf dragen. 

Halverwege de route is er een post met drinken en wat lekkers voor alle kinderen en 
begeleiders; 

- Er wordt in vaste groepen gelopen; 
- Kinderen dragen schoolshirts; 
- Begeleiders dragen schoolshirts; (Na evaluatie van de afgelopen jaren kwam naar voren 

dat onze school erg zichtbaar was met de oranje hesjes. Er is besloten volwassen zwarte 
schoolshirts aan te schaffen. Deze gaan wij dit jaar voor het eerst introduceren.) 

- Het wordt niet gewaardeerd dat begeleiders die zich niet hebben aangemeld toch 
meelopen. Dit i.v.m. de veiligheid van en verantwoordelijkheid voor de kinderen; 

- Beperk het gebruik van uw mobiel tot het hoogst noodzakelijke en geef hiermee het 
goede voorbeeld aan de kinderen.  

 
Wij houden ons strikt aan de opgave datum. Na 12 april kunnen wij in verband met de 
administratieve verwerking geen aanmeldingen meer ontvangen. 
 
Voor vragen kunt u mailen met ov.obssprinkels@stichtingpromes.nl. 
Namens de Avondvierdaagse Commissie, Joke Helder en Jorien Kuik 
 

***************************************************************** 
 
     OPGAVEFORMULIER 
 
Naam leerling    : __________________________________ 
Groep     : __________________________________  
 
□ Ik loop alleen de afsluitende avond. Er loopt een ouder/verzorger op deze avond mee. 
 
□ Ik loop 5 / 10 km (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ik loop voor de ___e keer 
 
Ja, ik geef mij voor 2 of 4 avonden op als begeleider bij de 5 of 10 kilometer: 
Naam     : _____________________________ 
Ouder/verzorger van    : _____________________________ 
Groep     : _____________________________ 
Mobielnummer   : _____________________________ 
 
□ Ik kan 4 avonden meelopen 
 
□ Ik kan 2 avonden meelopen, ik kan niet op (u kunt 1 avond aangeven waarop u niet kunt 
meelopen) : _________________  
 
□ Het bezetten van een drinkpost bij de □  5 km / □  10 km. 
Ik kan op □  maandag / □  dinsdag / □  woensdag / □  donderdag (meerdere dagen mogelijk). 

Jan.Wink
Stempel
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