
AVONDVIERDAAGSE 14 t/m 17 juni 2022 
 

 
Na een paar jaar afwezig te zijn geweest, begint op 14 juni de 64ste editie van de Avond4Daagse! 
We zijn op dit moment al druk bezig met de voorbereiding van dit event. In deze brief krijgt u de eerste 
informatie over de avond 4-daagse en kunt u uw kind(eren) aanmelden. Let erop dat de aanmelding via 
school op 31 mei zal sluiten! 

 
Inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld voor de Avondvierdaagse is € 6,00 pp. Graag samen met het inschrijfformulier in een 
envelop met naam van het kind en groep inleveren bij de leerkracht. Voor geïnteresseerden zijn er 
wandelboekjes verkrijgbaar. Deze zijn € 1,00 per exemplaar, met ruimte voor aantekeningen en foto’s en 
een “officiële” stempel. Leuk als er vaker wandeltochten worden gelopen! Heeft u al een wandelboekje, 
dan kan dit de 1e avond bij aanmelding worden afgegeven. Het komt de 3e avond weer terug, voorzien 
van een stempel.  
 

5 of 10 kilometer  
Ingeschreven kan worden voor de 5 of 10 kilometer. In principe lopen kinderen van de onderbouw de 5 
kilometer en kinderen van de bovenbouw de 10 kilometer. Goede lopers uit de onderbouw mogen 
natuurlijk ook inschrijven voor de 10 kilometer. Bij het invullen voor de hoeveelste keer uw kind 
meeloopt, tellen alle (zowel de 5 km als de 10 km) vorige deelnames mee.  

- De 10 km kinderen starten iedere avond (di t/m do) vanaf 18.00 uur  
- De 5 km kinderen starten vanaf 18.15 uur (di t/m do) en op vrijdag vanaf 19.00 uur  

 

Verantwoordelijkheid  
Wie zijn/haar kind aanmeldt, moet er wel aan denken, dat de school en wij als organisatie NIET 
verantwoordelijk zijn voor de kinderen tijdens dit evenement. Dit houdt dus ook in, dat elk kind door een 
eigen ouder of verzorger wordt begeleid, en indien dit een avond niet mogelijk is, men zelf met iemand 
afspreekt die deze taak op zich neemt.  
 
Ook belangrijk: we lopen wel als groep maar niet namens de Nicolaas Beetsschool: dat wil zeggen: de 
school is niet verantwoordelijk. Ouders en deelnemende kinderen vallen niet onder de 
schoolverzekering. Het gaat om de gezelligheid en het lopen in een groep. 
 

Aanmelden  
Wanneer u(w) kind(eren) meelopen, verzoeken wij u bijgesloten brief in te vullen en in een dichte 
envelop met daarop de naam van uw kind en €6,00 af te geven bij de leerkracht of in de brievenbus (bij 
het keukentje) te deponeren.  
 
Aanmelden uiterlijk dinsdag 31 mei 2022! Inleveren op school is na 31 mei is NIET meer mogelijk! 

 
Als u daarna nog wilt inschrijven moet u dit persoonlijk doen en rechtstreeks bij de organisatie van de 
avondvierdaagse. Voor de na-inschrijvingen rekent de Avond4daagse organisatie € 7,50.  
 
Vragen: Raymond Maas / raymond_maas@hotmail.com 
 



 
 

INSCHRIJFFORMULIER AVONDVIERDAAGSE 
14-15-16 en 17 juni 2022 

 
 

 
Naam kind____________________________________ groep: ___________  
 
- Afstand________km, loopt voor de _______________ keer* mee  
 
- Met begeleid(st)er ____________________________________________  
 
- 06-________________________________________________________  
 
- Email: ______________________________________________________  
 
(* het totaal aantal keer dat je hebt meegelopen +1 (van deze keer), ongeacht het aantal keer gelopen 5 
of 10 km) 
 
 
 - Inschrijfgeld € 6,00 p.p. …….. x 6,00 = ……..  
- Evt Wandelboekje …….. x 1,00 = …….. ( voor als je meerdere wandelingen door het jaar wil doen met       
een blijvende herinnering (sticker) in een wandelboekje)  
 
 
Totaal (gaarne gepast betalen) € _________  
 
Handtekening ouder/verzorger _________ 


