
 
Avond4daagse 2022 Made 
 

Beste kinderen, ouders & verzorgers, 
 

Binnenkort is het weer zover, de Avond4daagse vindt plaats van  
    Dinsdag 17-5 t/m vrijdag 20-5 2022 
    Ook dit jaar willen we met de Achthoek weer meedoen 
 

De te lopen afstanden zijn naar eigen keuze, dit wordt dus niet door de organisatie bepaald.  
In het verleden liepen de volgende groepen: Voorschool en groep 1/2: 3 km per avond 
                                                Groep 3/4/5: 5 km per avond 
                                                Groep 6/7/8: 8 km per avond 
De start is vanaf de locatie, het Raadhuisplein 1. 
 

Check de site van de avond4daagse voor de laatste informatie: www.avond4daagse-made.nl, de 
Facebookpagina of Instagrampagina. 
 

Als u en uw kind(eren) zich aanmelden via onderstaand strookje wordt de inschrijving van de ouders en 
leerlingen en de uitreiking van de medailles centraal verzorgd. Groepjes die meelopen zijn zelf 
verantwoordelijk voor het op tijd starten en de begeleiding. Voor de veiligheid van de kinderen dienen er 
per groepje minimaal 2 begeleiders mee te lopen, zonder 2 begeleiders mag je niet starten! Stem dit dus 
vooraf goed af met elkaar. 
 

De inschrijfkosten per deelnemer bedragen € 6,-. Hiervoor ontvang je een medaille, wandelshirt (op=op) 
en 4 dagen wandelplezier. Graag bijgevoegde inschrijfstrook inleveren op school samen met € 6,- 
inschrijfgeld  p.p. (begeleiders die mee willen lopen  betalen ook 6 euro inschrijfgeld, ook al loopt men 1 
avond mee). 
 

U kunt zich via school aanmelden tot en met vrijdag 22 april.  
 

Martine Weterings en Ellen van Lin 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja,ik wil graag meedoen met de avond4daagse 
 
NAAM EN VOORNAAM  ………………………………………………………………………………….. 
 
STRAAT EN HUISNUMMER   .......……………………………………………………………………….. 
 
GEBOORTEDATUM    ..................……………………………………………………………………….. 
 
Loopt individueel / met wandelgroep (Naam invullen)………………………………………………………... 
 
Shirtmaat kind …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Doet mee voor de…………………………..……keer en loopt 3, 5, of 8 km. 
 
Naam begeleider(s)………………………………………………………………………………….. 
 
Mobiele telefoonnummer……………………………………………………………………………. 
 
Medaille begeleider ja/nee (indien ja, doet mee voor de………………………………keer)  
 
 
Briefje per kind + geld in enveloppe inleveren bij de leerkracht in de klas.  

http://www.avond4daagse-made.nl/

