
 
 
 
 
Omdat het weekbericht pas volgende week donderdag weer uitkomt en er een tweetal 
punten zijn waarmee we niet een week willen wachten vandaag een extra bericht: 
 
 
Vrijdag 16 juni vrije dag voor alle leerlingen 
Zoals ieder jaar is ook dit jaar de vrijdag na de avondvierdaagse een vrije dag voor alle 
leerlingen. Dit staat wel op de website maar is door omstandigheden niet in het 
weekbericht gekomen. Bij deze alsnog zodat jullie nog tijd hebben om oppas te regelen of 
een leuk uitje te plannen. 
 
Avondvierdaagse 
Van 12 t/m 15 juni is dus de avondvierdaagse. Hieronder vanuit de organiserende ouders 
veel praktische informatie daarover: 
 
 
 
 

Algemeen infobericht Avondvierdaagse 
 

Maandag 12 juni start de avondvierdaagse in Driebergen. Alle informatie over de avondvierdaagse vind je 
hieronder.   Routebeschrijving: http://www.avondvierdaagsedriebergen.nl/ 

 

Plaats en tijd: 
 

  Plaats Verzameltijd Starttijd* Finishtijd 

5 km Maandag t/m 
woensdag 

Seminarieterrein 17.15 uur 17.30 
uur 

19.00 -19.15 uur 

 Donderdag Seminarieterrein 17.45 uur 18.00 
uur 

± 19.00 uur; eindtijd 20.45 uur 
na defilé 

10 
km 

Maandag t/m 
woensdag 

Seminarieterrein 17.15 uur 17.30 
uur 

± 20.00-20.15 uur 

 Donderdag Seminarieterrein 17.15 uur 17.30 
uur 

± 19.30 uur; eindtijd 20.45 uur 
na defilé 

 

*Starttijd = starttijd. We vertrekken echt. Kom op tijd! 
 
Houd er rekening mee dat de finishtijden richttijden zijn. Het kan zijn dat we eerder of 
later aankomen. 
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http://www.avondvierdaagsedriebergen.nl/


Medailles en defilé: De medailles worden donderdag om 19.30 uur uitgereikt voorafgaand 
aan het defilé. Het defilé is de laatste etappe èn de feestelijke afsluiting van de 
avondvierdaagse. Vergezeld door een muziekcorps lopen de kinderen een rondje door 
het dorp en geven de burgemeester een hand, terwijl ouders, oma's, opa's en andere 
belangstellenden langs de kant staan. Het defilé start om 20.00 uur. Om 20.45 uur 
kunnen de kinderen worden afgehaald. Wij lopen (liefst!) met alle kinderen het defilé. 
 
Begeleidende ouders: Per klas loopt een aantal ouders als begeleider mee. Deze 
begeleiders zien erop toe dat er veilig en in een gezellige sfeer wordt gelopen. 
Klassenbegeleiders: zorgen voor de presentie etc van de klas, deze mensen zijn door de 
commissie aangewezen. Schoenen: Laat kinderen dichte schoenen met goede sokken 
dragen die lekker zitten en zijn ingelopen. Mocht een kind toch blaren krijgen, dan 
zijn pleisters verkrijgbaar bij de begeleiders. 
 
Schoolshirts: Elke deelnemer ontvangt van de school een "Vuurvogel"-shirt dat tijdens 
de avondvierdaagse wordt gedragen (in verband met de herkenbaarheid). Maandag 
12 juni worden de schoolshirts in de klas uitgedeeld. Op donderdagavond 15 juni 
mogen de shirts na het defilé ongewassen op het veld ingeleverd worden. (Eventueel 
mag het shirt maandag 19 juni in een wasmand op school ingeleverd worden.) 
 
Versnaperingen: Onderweg krijgen de kinderen drinken en een versnapering. Geef 
kinderen dus niet te veel eten (snoep) mee. 
 
Wandelafspraken: Sonja Helling vertelt maandag 12 juni in alle klassen wat ze van de 
kinderen verwacht tijdens de avondvierdaagse (zie de bijgevoegde wandelafspraken). 
Wanneer een leerling problemen veroorzaakt, kan de groepsleider de leerling een 
'gele kaart' of, zo nodig, een 'rode kaart' geven. Geel houdt in dat de leerling de 
volgende loopdag alleen mag meelopen met de eigen ouder, bij rood mag de leerling 
de rest van de avondvierdaagse niet meer meedoen. 
 
Wij wensen iedereen een sportieve en gezellige avondvierdaagse. 
 

De commissie Avondvierdaagse 
Bart Wagemakers (06 18 45 13 12) – contactpersoon 5 km 
Roger Koenen 
Patrick Defaix 
Siebe-Geert de Boer 
Arthur Wolleswinkel 
Marleen Bloemendal (06 40 77 32 25) – contactpersoon drankenposten 
Stef Böger (06 29 57 07 18) – contactpersoon 10 km 



 
 
 
 
 

WANDELAFSPRAKEN 
 

Om de avondvierdaagse voor iedereen leuk en vooral veilig te 
maken, gelden de volgende afspraken: 

 
x Kom op tijd, dus tussen de verzameltijd en vertrektijd, we wachten niet maar 

vertrekken op tijd! 
x Meld je vóór de start bij de begeleider met je klassennummer. 
x Blijf tussen de voorste en achterste ouder in oranje hesje. 
x Luister naar de begeleiders. 
x Blijf als school bij elkaar (zodat gezamenlijk wordt overgestoken en niemand 

zoekraakt). 
x Loop zo veel mogelijk rechts. 
x Gedraag je vriendelijk naar andere scholen. 
x Blijf tijdens het rusten bij de drankenpost. 
x Gooi geen afval op de grond. 
x Kom niet aan bomen, struiken en planten. 
x Draag je schoolshirt. 
x Wees gematigd met snoep, de kinderen krijgen tijdens de rust wat lekkers en wat te drinken. 

 
 
 
 


