Haaksbergen, 10 mei 2019
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Net als voorgaande jaren organiseert Wandelkring DIO de Avondwandelvierdaagse. En ook dit jaar zouden wij
het leuk vinden om in schoolverband mee te lopen.
In deze brief lees je alle informatie over de wandelvierdaagse.
De vierdaagse wordt dit jaar gehouden van 3 tot en met 7 juni. Wij lopen mee met de 3 km, 5 km en 10 km op 4
avonden. Onderaan deze brief staan de startplaatsen en -tijden.
In tegenstelling tot vorig jaar willen we dit jaar weer op donderdag lopen en wordt de woensdag weer onze
rustdag.
Op donderdag starten we voor de eerste keer vanaf Los Hoes!
Kinderen lopen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de eigen ouder(s)/verzorger(s)!
Onderweg verzorgt de oudervereniging een pauzemoment (koffie, thee, ranja en wat lekkers).
De oudervereniging draagt alleen voor dit pauzemoment verantwoordelijkheid.
Kosten
De kosten bij voorinschrijving via school zijn € 5,50 per persoon voor deelname aan 4 avonden met medaille
(zonder medaille € 3,50).
DIO vindt het wenselijk dat ouders/verzorgers die meelopen ook deelnemersgeld betalen. Zo is er een goed
overzicht van het werkelijk aantal deelnemers in verband met begeleiding en verzorging onderweg, maar
kunnen ook EHBO, drukwerk, vergunningen, routes etc. bekostigd worden.
De wandelvereniging wordt namelijk niet gesubsidieerd.
Opgave
Opgeven en betalen kan alleen op vrijdag 17 mei van 8.15 tot 8.45 en van 12.00 tot 13.00 uur in de keuken of
hal van Los Hoes bij de leden van de OR.
Er vindt geen na-inschrijving plaats.
Op school zullen er iPads liggen waarop je je kunt aanmelden.
Zorg ervoor dat je de juiste informatie paraat hebt. Wie loopt er? Uit welk groep? Welke afstand? Voor de
hoeveelste keer? En wel of geen medaille?
Het is belangrijk om de juiste informatie te hebben, anders hebben wij straks niet de juiste medailles.
Graag met gepast geld betalen, dit hoeft niet in een enveloppe.
Kinderen en ouders die niet op alle dagen willen meelopen, kunnen zich per avond bij het startbureau op de
vertreklocatie opgeven. Zij ontvangen daar dan ook de medaille. De kosten bedragen per avond € 3,00. Deze
opgave verloopt niet via school. De OR verzorgt alleen de inschrijving voor kinderen en ouders die 4 avonden
meelopen.
Posten
In verband met grote verschillen in de routes hebben we dit jaar weer besloten met drie pauzeposten te werken.
Er is een post voor de 3 km lopers, een voor de 5/10 km en een aparte voor de 10 km. Dit kunnen we alleen
realiseren met voldoende hulpouders.
De posten worden aangegeven met een Los Hoes beachvlag.

Hulpouder zijn?
Zoals ieder jaar hebben we jullie hulp nodig! Lijkt het je leuk om een avond (of meerdere avonden) te helpen dan
zouden we dat heel fijn vinden.Wat wordt er van je verwacht?
Rond 17:00 uur verzamelen we op school. Daar staan de spullen klaar die je mee moet nemen naar de post. Op
de post zelf zorg je dat de tafels klaar staan, de ranja is ingeschonken en wat lekkers klaar staat. Als de
wandelgroep is geweest, ruim je alles op en breng je het weer naar school. Uitgebreidere info volgt
vanzelfsprekend zodra je hebt opgegeven.Aanmelden kan via deze link: http://a4hulpouder.bs-loshoes.nl

T-shirt Los Hoes
De kinderen die meelopen en zich aangemeld hebben via school, krijgen een T-shirt in bruikleen dat zij tijdens
het lopen aan kunnen doen. Deze worden door de mentoren uitgedeeld.
De T-shirts moeten in de week na de vierdaagse gewassen bij de eigen mentor worden ingeleverd. Kinderen die
maar één avond meelopen en zich bij het startbureau opgeven, kunnen ook een T-shirt in bruikleen krijgen. Deze
kan ook bij de mentor worden opgehaald.
Uitreiking medaille - bloemendefilé
Op vrijdagavond 7 juni is de feestelijke intocht, ook wel het bloemendefilé genoemd.Deze start bij de
Kroonprins. Waar de medailles worden uitgedeeld is op dit moment nog niet bekend. Houdt hiervoor de
nieuwsbrief in de gaten.
Respect voor jezelf, de ander en de omgeving
Willen jullie onderweg letten op het gedrag en het taalgebruik van de kinderen?
En houd de natuur schoon!
Wij hopen op vier gezellige wandelavonden!
Met vriendelijke groeten namens de Ouderraad,
Jan Jaap, Bart, Mirte, Inge en Daniela
Overzicht startplaatsen en -tijden Avondwandelvierdaagse 2017
Startplaatsen
Maandag
Dinsdag 4 juni
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 7 juni

3 juni Basisschool Bonifatius, Lijsterstraat 11
Basisschool Pius X, W.H. Jordaansingel 20
5 juni Gangelhuuske, Molenstraat 56
6 juni Basisschool Los Hoes
Marktplein Haaksbergen

Startdata en tijden
Maandag t/m donderdag
10 km
Verzamelen:
17.45 uur
5 km
Verzamelen:
18.00 uur
3 km
Verzamelen:
18.15 uur
Rond 19.15/19.30 uur terug op startlocatie
Vrijdag
10 km
5 km
3 km

Verzamelen:
Verzamelen:
Verzamelen:

17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur

Vertrek:
Vertrek:
Vertrek:

18.00 uur
18.15 uur
18.30 uur

Vertrek:
Vertrek:
Vertrek:

17.45 uur
18.15 uur
18.45 uur

Belangrijk!!
Zorg dat je op tijd bij de startplaats aanwezig bent.
Het nummer van de Beachflag komt in de nieuwsbrief te staan (deze weten wij op dit moment nog niet)

