DEVENTER AVONDVIERDAAGSE 2019
Beste kinderen, ouders, verzorgers,
Ook dit jaar willen wij als school weer deelnemen aan de avondvierdaagse. In het kader van de aankomende fusie lijkt
het ons een leuk idee om samen te lopen. Dit gezellige evenement vindt plaats van 13 t/m 16 mei 2019.
De start is iedere avond, behalve donderdagavond, om 18.30 uur, elke keer op een andere plaats in Deventer. We lopen
met zijn allen de 6 km route. Donderdagavond start de tocht om 19.00 uur en lopen we de route door de binnenstad.
Meelopen kost per deelnemer € 5,00, zowel voor alle 4 de dagen als voor de dag medaille. Begeleiders betalen ongeacht
het aantal dagen in totaal € 1,00 en ontvangen geen medaille.
Vanuit school en/of de ouderraad wordt geen centrale begeleiding geregeld.
Als uw kind deelneemt aan de avondvierdaagse, dan bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind.
Via onderstaande strook kunt u uw kind(eren) en u zelf inschrijven als wandelaar of begeleider. Op woensdag 10 april
om 14.00 uur of op donderdag 11 april om 8.30 uur kunt u de stroken inleveren samen met het gepaste inschrijfgeld. Let
op, u ontvangt geen wisselgeld. Aanmeldingen na deze dagen worden niet meer meegenomen bij de inschrijving.
Vindt u het leuk om één of meerdere dagen mee te helpen bij de avondvierdaagse? Wij zoeken nog ouders / verzorgers,
die willen helpen bij het maken van koffie, thee en ranja, en het opzetten en bemannen van de tafels van de Prins
Maurits/St. Bernardus bij de rustpunten. Helpers kunnen zich ook opgeven via onderstaande strook.
De informatie omtrent de avondvierdaagse versturen wij net als vorig jaar via de mail, daarom ontvangen wij graag uw
mailadres. Na de avondvierdaagse zullen we alle mailadressen verwijderen.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de OC
Cecilla ( ceciel.kh@gmail.com )
Michelle ( michellejurien@gmail.com )
Joyce ( joycevdoorn@gmail.com )

Mailadres:
Naam

_________________________________________________
W/B*1)

Groep

Welke dagen*2)
ma di
woe

do

Hoeveelste
keer

Ik ________________________________________ wil helpen bij het rustpunt op ____________________________

*1)

Doorstrepen wat niet van toepassing is, W = wandelaar incl. medaille, B = begeleider zonder medaille

*2)

Kruis de dagen aan, die je mee loopt. Let op: De avondvierdaagse-medaille ontvang je als je daadwerkelijk 4 dagen loopt. In
overige gevallen ontvang je een dag-medaille.

