
Avondvierdaagse 2022

Beste ouders/verzorgers van kinderen uit groep 3 t/m 8,

Na 2 jaar vindt dit jaar eindelijk weer de avondvierdaagse in Soest plaats en natuurlijk doet de
Ludgerusschool ook weer mee.
In deze brief vindt u daarover alle informatie. Lees en bewaar hem dus goed!

Wanneer is de avondvierdaagse?

Maandag 16 mei t/m donderdag 19 mei.

Voor wie is de avondvierdaagse?

De kinderen uit groep 3 t/m 5 lopen iedere dag 5 kilometer.
De kinderen van groep 6 t/m 8 lopen er 10.

Als één van uw kinderen in groep 3 t/m 5 zit en een broer of zus heeft in de bovenbouw, mag hij/zij ook
meelopen met de tien kilometer, op voorwaarde dat u zelf meeloopt en uw kind die afstand aan kan.

Wat kunt u doen?

U bent van harte uitgenodigd om als begeleider/meldouder mee te lopen.
We zoeken per avond 4 ouders per groep die de klas begeleidt:

- u bent samen verantwoordelijk voor het netjes verlopen van de avond en het begeleiden van de
kinderen.

- de kinderen melden zich bij u aan. (afmelden alleen voor groep 3-5)
- u draagt een schoolshirt zodat u herkenbaar bent.
- geen huisdieren/buggy's meenemen.

Kunt of wilt u dat liever niet, maar doet u wel graag iets anders voor school?

Uw hulp is ook zeer gewenst bij de catering op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. U staat dan
halverwege de route met een versnapering voor de kinderen.
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Waar verzamelen we en hoe laat vertrekken we?

De verzamelplaats is aan de Bosstraat bij de parkeerplaats van SO Soest. Vandaar vertrekken we en daar is
ook het eindpunt.
Er zijn twee startvakken:

● 10 km lopers starten om 18.00 uur (maandag t/m woensdag)
● 5 km lopers starten om 18.20 uur (maandag t/m woensdag)

Op donderdag starten alle lopers om 18.00 uur vanaf de Engh. We eindigen dan óók op de Engh,
tegenover de Witte Boerderij.

Op de verzamelplaats is het altijd erg druk, dus zorg er voor dat uw kind ruim 15 minuten van tevoren
aanwezig is en spreek met uw kind af dat hij/zij zich iedere dag aan- en afmeldt bij de meldouder.
U kunt het beste met de fiets komen, de Bosstraat is afgesloten voor auto's.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Met het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) inschrijven voor de avondvierdaagse. De
deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon. Hiervoor zult u een betaalverzoek via Parro ontvangen.
Vul het inschrijfformulier alstublieft zorgvuldig in en lever deze uiterlijk 11 april in bij de leerkracht van uw
kind. Schrijft u meerdere kinderen in? Gebruik per kind één inschrijfformulier.

Informatie over de routes en deze brief met inschrijfformulier vindt u ook op www.ludgerusschool.com
onder “Nieuws” en dan “A4D 2022”.

Voor meer informatie kunt u mailen naar infooc@ludgerusschool.com of contact opnemen met de
hieronder genoemde commissieleden.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Oudercommissie Avondvierdaagse

Cynthia Roedelof 06-18510715
Sylvia Kamerbeek 06-52045387
Imke Steenman 06-19830898
Elsa Verlare 06-47970963
Fransien van Dongen 06-14281041
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Deelnameformulier avondvierdaagse
maandag 16 mei t/m donderdag 19mei

GRAAG PER KIND 1 FORMULIER INLEVEREN BIJ DE LEERKRACHT OP UITERLIJK 11 april 2022

Gegevens kind:
Naam: Groep: Loopt mee voor

medaille nummer:

Zit uw kind in groep 3 t/m 5 en wil het meelopen met zijn/haar oudere broer of zus uit groep 6 t/m 8
(10km)? Vul hieronder dan haar/zijn naam in, zodat we het kunnen doorgeven aan de meldouder:
Naam broer/zus: Zij/hij zit in groep:

Uw gegevens als u en/of uw partner wil(len) meelopen en begeleiden:
Naam: Welke avond wilt u

meelopen?
Eventuele opmerkingen

1) MA / DI / WO / DO

2) MA / DI / WO / DO

E-mail adres:

Mobiel telefoonnummer:

Catering:

Naam: Welke avond?

1) MA / DI / WO

2) MA / DI / WO

E-mail adres:

Mobiel telefoonnummer:

HEEFT U ALLES ZORGVULDIG EN LEESBAAR INGEVULD? DAT SCHEELT ONS VEEL TIJD!!
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