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AVONDVIERDAAGSE 2019 

 

 
Hoevelaken, 4 april 2019 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De Hoevelakense avondvierdaagse zal dit jaar worden gelopen van dinsdag 4 juni tot en 
met vrijdag 7 juni. Kinderen van de Hoeve kunnen meelopen met de 5 of 10 kilometer. 
De organisatie van de 10 km wordt verzorgd door het schoolteam en de organisatie van 
de 5 km door de ouderraad. Kinderen uit groep 3 en 4 kunnen zich inschrijven voor de 5 
km. Kinderen uit groep 5 mogen kiezen of zij deelnemen aan de 5 of de 10 km. De 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 lopen de 10 km. Kinderen van de onderbouw kunnen niet 
met school meelopen. 

Kinderen kunnen zich d.m.v. onderstaand strookje t/m vrijdag 10 mei opgeven bij 
conciërge Hans van Rossum op school. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 en moet bij 
inschrijving worden voldaan. Ouders die vergeten zijn hun kind via school op te geven 
(middels de aanmeldingsstrook en het geld), kunnen hun kind opgeven via de site 
www.avondvierdaagsehoevelaken.nl. In overleg met de directie (10 km) of de ouderraad 
(5 km) kan daarna bekeken worden of het kind alsnog mee kan lopen met school. De 
ouders dienen in dat geval zelf zorg te dragen voor het afstempelen van de kaart en het 
ophalen van de medaille. 

Op onderstaand strookje kunt u aangeven of u één of meer avonden wilt meelopen als 
begeleiding. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden begeleiders ingedeeld. Het 
kan dus zijn dat u hebt aangegeven mee te willen lopen en niet ingedeeld bent. We 
hebben dan voldoende ouders.  

Alle kinderen die meelopen met de 5 km ontvangen van tevoren een brief met de 
groepsindeling en een brief voor de begeleidende ouders met informatie. Het is uit 
veiligheids- en organisatorische redenen niet mogelijk om jongere kinderen mee te laten 
lopen (of mee te nemen in de buggy) als u als begeleider meeloopt. Ook honden zijn niet 
gewenst, omdat deze de kinderen erg afleiden. 

Iedere avond verzamelen we 15 minuten voor vertrek op Sportpark Kleinhoven bij de 
borden Hoeve 5 km en Hoeve 10 km, waar vertrokken zal worden om 18.30 uur voor de 
10 km en om 18.45 uur voor de 5 km. Alle kinderen moeten zich aanmelden bij de ouder 
van hun groepje of de leerkracht. Op vrijdag geldt een afwijkende tijd, deze wordt bekend 
gemaakt aan de kinderen en via de website van de Hoeve.  

Begeleiders en kinderen van de 5 km melden zich bij Jeroen van der Woerd 
of Martijn Borsje, leden van de ouderraad (herkenbaar aan geel vestje). 
Deelnemers ontvangen het gele Hoevetasje en een Hoeveshirt. Het tasje 
en het shirt worden tijdens de tocht gedragen. Het tasje moet de laatste 
avond weer ingeleverd worden, het shirt graag eerst wassen voordat het bij 
de leerkracht wordt ingeleverd. Begeleiders van de 5 km dragen gele 
vestjes waardoor ze goed herkenbaar zijn.  

http://www.avondvierdaagsehoevelaken.nl/
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Onderweg krijgen de deelnemende kinderen en de begeleiders limonade (koffie/thee) en 
een kleine versnapering.  

De routes van alle avonden eindigen op Sportpark Kleinhoven. Alleen daar kunt u uw kind 
weer ophalen, nadat uw kind zich heeft afgemeld bij de begeleider of leerkracht! (rond 
20.00 uur de 5 km wandelaars en rond 20.30 uur de 10 km wandelaars).  
De laatste avond zal er halverwege de route verzameld worden op het terrein van Euretco, 
waar we met alle kinderen aan de intocht door het dorp beginnen.  

De routes zijn te zijner tijd te vinden op www.dehoeveschool.nl. 

Wij wensen iedereen alvast een hele leuke, sportieve avondvierdaagse! 
 
Voor vragen over de 5 km kunt u bellen met Jeroen van der Woerd (06-40636901) of met 
Martijn Borsje (06-11311946). Over de 10 km met René Huurdeman (06-10303481 of 
2536093) of Calista Koster (06-11218714 of 2536093). 

 

 
 

INSCHRIJFSTROOK samen met € 5,50 inschrijfgeld uiterlijk vrijdag 10 mei a.s. 
inleveren op school bij conciërge Hans van Rossum. 
 
Naam kind:  __________________________________ 

Geb. datum:  __________________________________ 

Stamgroep: __________________________________ 

Loopt:         5 km         10 km 

   Loopt voor de ______ keer mee       

 

Naam ouder:  _________________________________ 

Mobiel telefoonnummer:  ________________________ 

 

Ja, ik wil graag meelopen op: Ja, ik wil helpen met de “pitstop”  

(geldt alleen voor 5 km):  

 

   dinsdag     dinsdag    

   woensdag    woensdag    

   donderdag    donderdag    

   vrijdag    vrijdag 

http://www.dehoeveschool.nl/

