
 
 

WANDEL MEE! 
Beste kinderen/ouders/verzorgers/leerkrachten, 

 

Je kunt je weer inschrijven voor de Avondvierdaagse Westerpark: 

Vier avonden wandelen door de buurt samen met klasgenoten, ouders, andere scholen en 

buurtgenoten, elke avond een andere wandeling. 

Na afloop krijg je een MEDAILLE voor deze geweldige prestatie. Als je meeloopt via school, kost de 

inschrijving slechts €3,00 per persoon! 

 

Van maandag 2 juli 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 

 

De wandeling begint en eindigt elke avond op het plein  

voor het “oude” stadsdeelkantoor in Westerpark. 

De start is om zes uur ’s avonds. Voor de 10 km lopers op de donderdag om 17:30.  

We verzamelen een kwartier voor de start. 

 

De Koninklijke Wandel Bond Nederland stelt verplicht dat de kinderen van 4 t/m 9 jaar meewandelen 

onder begeleiding. Het organisatiecomité zou het op prijs stellen als de kinderen van 10 t/m 12 jaar 

ook meewandelen met een (groeps-)begeleider. 

 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen. Per afstand is er een 

groepskaartbeheerder voor de school. Dit is degene waar je je bij de start kunt melden, en die de 

loopkaart onderweg laat knippen. Deze persoon is niet verantwoordelijk voor de begeleiding van de 

kinderen tijdens het lopen! Het is natuurlijk wel toegestaan om onderling afspraken te maken over 

de begeleiding van de kinderen. Dus ouders/verzorgers, doe ook mee! 

Meelopen als begeleiding kan overigens ook zonder officiële inschrijving, dus zonder medaille. 

 

Meelopen? Vul het formulier volledig per gezin in. 

Niet goed en duidelijk ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Doe het formulier samen met het inschrijfgeld van €3,00 per persoon in een envelop. 

Geef dit voor 8 juni aan je eigen juf of meester. 

Later krijgen jullie meer te horen over wie zich allemaal heeft ingeschreven, waar je je kunt melden,  

wat je moet meenemen en andere afspraken. 

Het wordt ook dit jaar weer een groot feest . 

 

Namens de organisator van de school, 

 

Contactpersoon: Eveline Blasius 

Email: a4dw.wps@upcmail.nl 

 



Uiterste inlevertijd is VRIJDAG 8 juni 2018 

S.v.p. volledig DOOR OUDERS in blokletters laten invullen 

en doe het geld (3,00 per persoon die meeloopt voor een medaille) in een envelop. 

Niet goed en duidelijk ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 
Ik doe mee met de Avondvierdaagse Westerpark 

 
1. Naam en achternaam kind: 

  

Klas/groepsnummer/leerkracht: 
  

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

  

Loopt mee voor de ……………. keer. 

 

0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

 
2. Naam en achternaam kind: 

  

Klas/ groepsnummer/ leerkracht: 

  

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

  

Loopt mee voor de ………. keer. 

 

0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

 
3. Naam en achternaam kind: 

  

Klas/groepsnummer/leerkracht: 

  

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

  

Loopt mee voor de ……… keer. 

 
0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

 
4. Naam en achternaam ouder/verzorger: 

 

Geboortedatum : ……… -…………-………………………… 

 
Loopt mee voor de …….. keer. 

 

e-mailadres: 

 

0 Ik wil 5 km per avond meelopen voor een medaille 

0 Ik wil 10 km per avond meelopen voor een medaille 

0 Ik loop mee maar hoef geen medaille (dit is gratis) 

 

0 Ik wil graag helpen als groepskaarthouder of met het uitdelen van wat lekkers onderweg. Hiervoor kun je me 

bereiken op (email of telefoonnummer): …………………………….. 

 

0 Ik loop niet/soms mee. 
Mijn kind loopt dan mee onder verantwoording bij ouder/begeleider: ………………………… 


