AVOND-4-DAAGSE 2016
MGV BESTUUR

Aan de ouders/verzorgers,
Het bestuur van de MGV organiseert dit jaar weer deze leuke en sportieve
wandeltocht en wij hopen ook dit jaar weer veel enthousiaste deelnemers te treffen.
Dit jaar gaat de avond-4-daagse van start op maandag 23 mei en eindigt op
donderdag 26 mei. Er kan iedere avond 5 of 10 kilometer worden gelopen.
U kunt uzelf en/of uw kind(eren) via de Wicher Zitsema school opgeven en wel op
Vrijdag 20 mei om 8.10 uur, en maandag 23 mei om 8.10 uur,
inschrijven en betalen in de gang bij de groep 1 & 2.
De kosten van de avond-4-daagse zijn € 3,50. Deelname aan één avond is € 2,50.
Als tenminste drie avonden wordt gelopen ontvangt u of uw kind(eren) een mooie
medaille. Inschrijven op de eerste avond in Vita Nova is ook mogelijk.
Deelname van uw kind(eren) blijft een verantwoordelijkheid van u als ouders en het
is raadzaam om jongere kinderen te begeleiden bij hun wandeltocht. Maar ook voor
wat oudere kinderen is het veelal niet overbodig om in groepsverband te lopen met
één of meerdere ouders.
Zit je al in groep 7 of 8?
Als je al in groep 7 of 8 zit, dan dagen we je uit om dit jaar
de 10 km. te lopen, dat is weer eens wat anders!
Wie heeft zin te helpen?
Aan de organisatie van de avond-4-daagse helpen ieder jaar weer vele vrijwilligers
mee. Zoals u weet heeft bijna iedereen het druk en is het vaak lastig om alle dagen
in te springen. In dit kader willen wij ook aan u vragen of u een keer mee wilt draaien
bij een stempel- en drinkpost of bij het aan- en afmeldpunt in Vita Nova. U kunt dit
aangeven bij de inschrijving op de school van uw kind(eren).
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Wat spreken we af?
De wandeling start bij het ijsbaangebouwtje.
De vertrektijd is op alle dagen vanaf 17.45 uur. Echter niet later dan 18.00 uur.
U kunt zich 10 minuten voor deze tijden melden.
Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om rustig te wachten totdat de
deuren worden geopend. Het is van belang dat iedereen gelijktijdig vertrekt omdat de
bezetting van de posten hierop is afgestemd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de werkgroepleden van de
Avond-4-daagse, te weten Petra van der Wal (tel. 552931 of petra@sunside.nl).

