Aan de ouders en kinderen die meelopen met de Avondvierdaagse,
Allereerst fijn dat jullie mee willen doen met de Avondvierdaagse. Veel ouders zijn begeleider
van een groepje. Daarom hierbij nog wat aanvullende informatie over de Avondvierdaagse.
De avondvierdaagse is op:

7, 8 , 9 en 10 juni.

In het kader van de veiligheid tijdens de avondvierdaagse, heeft Blauw-Wit op 25 mei een
informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond heeft Toezicht Ede uitleg gegeven over de
verkeersveiligheid tijdens de avondvierdaagse. Hieronder staan een aantal punten die van
belang zijn voor de avondvierdaagse:
Bij het oversteken wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars. Zij hebben dezelfde bevoegdheden als
een politieagent die het verkeer regelt.
Tevens is er door Toezicht Ede aangegeven dat er niet eerder gestart mag worden dan de aangegeven
starttijd, dat wil zeggen dat de 10 km vertrekt om 18:15 uur en de 5 km om 18:30 uur. Voor de 10 km
betekent dat iedereen om 18:00 uur aanwezig is en voor de 5 km betekent dat iedereen om 18:15 uur
aanwezig is op het Raadhuisplein.
Voor vertrek meldt iedereen zich bij de begeleider van die avond. De begeleiders melden zich bij de groepsleider
van de avond.
Voor vertrek en na de pauze wordt er door de leider 3 keer gefloten.
Dat betekent: opstellen!
Op ouders en kinderen die te laat komen, kan helaas niet worden gewacht.
Als u uw kind weer ophaalt, meldt u het kind dan af bij de begeleider van het groepje van uw kind. Zorg ervoor dat u
op tijd bent met het ophalen! We kunnen niet precies aangeven wanneer uw kind aan zal komen, we rekenen voor
de 10 km ongeveer op 20:15 uur en voor de 5 km ongeveer op 19:30 uur.
Tijdens de avondvierdaagse zijn er de volgende wandelregels:
1. We lopen op de weg of op het pad.
2. Takken, dennenappels, enz. laten we met rust.
3. We blijven lopen in het groepje, waar we ingedeeld zijn en halen niet in.
4. Ons afval bewaren we voor de afvalbak.
5. We gedragen ons vriendelijk tegen elkaar.
Deze regels worden op school met de kinderen besproken.
Als er kinderen zijn die zich niet aan de wandelregels houden, moet u die kinderen daar op aanspreken. Zij hebben
naar u te luisteren. Als dat niet gebeurt, geeft u dat meteen door aan de aanwezige groepsleider.
De groepsleider van de 5 km is op dinsdag 7 juni, donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni Christiaan Kromhout (tel: 06460 646 58), op woensdag 8 juni Antoinet Donkersteeg (tel: 06- 23 73 14 86).
De groepsleider van de 10 km is op dinsdag 7 juni en donderdag 9 juni Eline Blaakmeer (tel: 06-3452006) woensdag
8 juni Laura van der Molen (tel: 06-52187668), vrijdag 10 juni Gido Donker (tel: 06-23997423)

MEDAILLES & SCHOOL T-SHIRTS
Op vrijdag 10 juni krijgen de kinderen de medailles mee naar huis. Omdat we net nieuwe school t-shirts hebben
mogen de medailles niet op de t-shirts worden gespeld. Daarom krijgen alle kinderen een lint mee om daar de
medaille aan te bevestigen. Zodat ze de medaille op de laatste avond kunnen dragen.
De kinderen dragen iedere avond een school t-shirt. De kinderen van dienen de t-shirts op maandag 13 juni weer in
te leveren op school. Deze t-shirts hoeven niet gewassen te worden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en veel wandelplezier toegewenst!
Bij vragen, mail gerust Christiaan Kromhout (christiaan_kromhout@hotmail.com)
Met vriendelijke groet,
Antoinet Donkersteeg en Christiaan Kromhout

