(23 t/m 26 mei 2016)
Eind mei is het al weer tijd voor de 72e avondvierdaagse in Groningen.
Ook dit jaar starten we weer vanaf twee verschillende startplaatsen.
De eerste twee dagen (23 en 24 mei) starten we vanuit Sportcentrum Kardinge en
de laatste twee dagen (25 en 26 mei) vanuit de speeltuin F.E.O., Gorechtkade 146.

Afstanden:

5 – 10 kilometer voor route zie : www.avond4daagsegroningen.nl/

Starttijden:

23 mei 18:00 uur (Kardinge)
24 mei 18:00 uur (Kardinge8
25 mei 18:00 uur (FEO Gorechtkade)
26 mei 18:00 uur (FEO Gorechtkade) ► behalve de 5 km die
begint om 19:30 uur.

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een herinnering.
Voor de 1e t/m de 10e deelname is dit een medaille, daarna om de vijf jaar een medaille en in de
tussenliggende jaren een herinnering met het desbetreffende cijfer.
Het is ook mogelijk om 1 dag (donderdag) mee te lopen, ook dan ontvang je een medaille.
De laatste avond zal een extra feestelijk einde krijgen, de wandelaars worden tijdens de intocht
door de binnenstad begeleid door verkeersregelaars, diverse muziekkorpsen en drumbands.
Om dit alles te bekostigen e.d. betaalt een begeleider / ouder € 1,00
De oudercommissie/sportcie en de school zorgen voor drinken en wat lekkers.
De oudercommissie/sportcie organiseert de avondvierdaagse maar de
verantwoording ligt bij de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen.
Bij opgave van een kind moet een ouder/verzorger 4 avonden meelopen.
Als een kind alleen de laatste avond meeloopt dan uiteraard maar 1 avond.
Uw kind(eren) krijgt(en) maandag 23 mei een T-shirt mee. Wij verzoeken uw kind(eren) deze
iedere avond te dragen en netjes te houden.
De T-shirts graag vrijdag 27 mei ongewassen inleveren bij je leerkracht.
Voor alle avonden geldt: Let op het verkeer en de verkeersregelaars, ze staan er niet voor niets!
———————————————————————————————————————————————

"

Inleveren bij de leerkracht of om 8:30 uur / 15:00 uur in de Grote Zaal
Uiterste inleverdatum 21 april !!
bij een lid van de oudercommissie
Kosten: 4 avonden met medaille € 4,00 / 1 avond met medaille € 3,00 / zonder medaille € 1,00
- Begeleiders en ouders die meelopen met hun kinderen betalen € 1,00
NAAM

GROEP

HOEVEELSTE

4 X 5 km

of ALLEEN

KEER

of 4 X 10 km

LAATSTE AVOND

Direct bij inlevering van dit strookje betalen (in envelop met naam, groep en
naam van de leerkracht) (bijvoorbeeld: naam- Jan Wandel groep- 2b juf- Eva )

PRIJS

