AVOND4DAAGSE MAKKUM 2018
Beste ouders en verzorgers,
Dit jaar wordt de avond4daagse van maandag 28 t/m donderdag 31 mei gelopen.
Om de school tijdens deze dagen op een vrolijke en actieve manier in beeld te brengen,
lijkt het ons leuk als de kinderen namens school meelopen. Dit vraagt wel om enige
organisatie en medewerking van ouders.
Om te voorkomen dat ouders en leerkrachten die wél meelopen vanzelfsprekend de
verantwoordelijkheid voor alle kinderen toebedeeld krijgen, lijkt het ons verstandig een
aantal spelregels te formuleren. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de kinderen
met alle betrokkenen gedeeld. Dit is wel zo eerlijk en duidelijk!
‘Spelregels’:


Alle leerlingen kunnen zich via bijgevoegd formulier opgeven (per gezin 1 formulier);



Alle ouders die als begeleider willen meelopen kunnen zich ook via bijgevoegd formulier
opgeven. Het kan zijn dat u zich al heeft opgegeven via de hulpouderlijst. Dan graag ook op
bijgevoegd formulier aangeven op welke avonden en bij welke afstand u kunt begeleiden;



Ouders die meelopen met hun eigen kind(eren), maar geen begeleider willen zijn verzoeken
wij dit op bijgevoegd formulier aan te vinken. Zo kunnen wij inschatten hoeveel kinderen
zonder begeleiding meelopen;



Lever het bijgesloten opgaveformulier in bij één van de leerkrachten, inclusief het
totaalbedrag. Graag in gesloten envelop!
Dit kan ook in de brievenbus van Angela Lambregts, De Gearen 11 in Makkum.
Uiterlijke inleverdatum: vr 18 mei 2018;



Leerlingen lopen verdeeld in groepen onderbouw 5 km, bovenbouw 5 km, 10 km & 1 avond 5
km; begeleiders worden gekoppeld aan een groep. We doen ons uiterste best om begeleiders bij
hun eigen kind(eren) in te delen. Indien u zich opgeeft als begeleider wordt u uiteraard op de
hoogte gehouden;



Maandag 28 mei hangt in de hal op school een overzicht met de groepsindeling & welke
begeleider is ingedeeld op welke avond, bij welke groep;



Tijdens de avond4daagse stempelen de begeleiders voor de kinderen af, dit betekent dat de
deelnemende kinderen zelf geen stempelkaart bij zich dragen gedurende de hele avond4daagse
(ze krijgen hun stempelkaart samen met de medaille uitgereikt);



De begeleiders ontvangen op maandag 28 mei - ongeveer een kwartier voorafgaand aan de
starttijd - stempelkaarten voor de groepsleden;



Op de laatste avond worden de medailles door de ouderraad opgehaald en uitgedeeld aan alle
groepen. De uitreiking van de medailles vind plaats op de parkeerplaats vóór het MFC. Daar
zullen wij een stand inrichten voor de St. Martinusschool.

Startplaats
Starttijd 10 km
Starttijd 5 km

:
:
:

MFC Maggenheim (op de parkeerplaats voor het gebouw)
18.15 uur
18.25 uur

Prijzen (let op: de prijzen zijn gewijzigd t.ov. vorig jaar)
4 avonden (5 of 10 km)
1 avond

:
:

6,00 euro
5,00 euro

Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen namens de school meelopen. Dat is alleen mogelijk
als er ook genoeg ouders als begeleider meelopen! Dus geeft u allen op!
Als iemand er niets voor voelt om namens school mee te lopen, is dat natuurlijk ook prima.
Deze persoon loopt dan op eigen gelegenheid en opgave dient dan zelf geregeld te worden.
Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de avondvierdaagse!
Met vriendelijke groet,
de Ouderraad

NB:
De organisatie van de begeleiding van kinderen die op vrijdagavond (inhaalavond)
lopen, neemt school niet op zich. Ouders en kinderen dienen dat onderling zelf te
regelen.

OPGAVEFORMULIER AVONDVIERDAAGSE 2018


Naam gezin :



(06) telefoonnr: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

OPGAVE KINDEREN
Naam kind

Afstand invullen:

Bedrag invullen:

5 km, 10 km
of 1 avond

5km, 10km: € 6,00
1 avond:
€ 5,00

hoeveelste
keer dat kind
meeloopt*

1.
2.
3.
4.
Totaalbedrag

€

* dit is het cijfer dat op de medaille komt te staan; u hoeft dit niet in te vullen als uw kind 1 avond meeloopt!

O Ik loop / wij lopen zelf mee met ons kind / onze kinderen
OPGAVE BEGELEIDER(S)
О Ja, ik loop / wij lopen mee als begeleider
Naam ouder(s):

………………………………………………………………………………………..

06-nummer(s):

…………………………………………………………………………………………

e-mail adres:

.....................................................................

ouder 1 * :

ouder 2* (alleen invullen als u beiden dezelfde
avond(en) meeloopt):

0 maandag:

0 5 km of 0 10 km

0 maandag:

0 5 km of 0 10 km

0 dinsdag:

0 5 km of 0 10 km

0 dinsdag:

0 5 km of 0 10 km

0 woensdag:

0 5 km of 0 10 km

0 woensdag:

0 5 km of 0 10 km

0 donderdag:

0 5 km of 0 10 km

0 donderdag:

0 5 km of 0 10 km

*

svp aankruisen op welke dag(en) en welke afstand u wilt meelopen.

formulier volledig ingevuld en totaalbedrag ingesloten ?
dan inleveren bij één van de leerkrachten!
of in de brievenbus op De Gearen 11

UITERLIJKE INLEVERDATUM: vr 18 mei 2018!

