Informatiebrief avondvierdaagse, 4 t/m 7 juni 2018, MIDDENBOUW EN BOVENBOUW
Op maandag 4 juni 2018 gaat de Avondvierdaagse in Culemborg van start. Praathuis
middenbouw en bovenbouw doet voor de 29ste keer mee. Deze informatiebrief gaat over de
wijze waarop de Praathuis Avondvierdaagse deelname wordt georganiseerd.
Deelname aan de Avondvierdaagse is vrijwillig. De werkgroep Avondvierdaagse organiseert
de deelname van Praathuis. Je kunt je kind(eren) met het inschrijfformulier opgeven voor de
Avondvierdaagse; dit formulier is digitaal beschikbaar. Deelname aan de Avondvierdaagse
kost € 5,00 per deelnemer. Dit inschrijfgeld betaal je bij het inleveren van het inschrijfformulier.
Wij zijn op zoek naar meeloopouders, per stamgroep één drager van de hoed (4 dagen).
Bij voorkeur loopt per stamgroep een vaste meeloopouder mee (de drager van de
stamgroephoed). Deze meeloopouder is voor de kinderen het herkenbare gezicht, de
persoon voor het wel en wee in de stamgroep en voor het aan- en afmelden.
Inschrijving op dinsdag 15 mei of woensdag 16 mei tussen 8:00 en 8:45 uur in het
hoofdgebouw. Doe dit samen met het inschrijfgeld. Dit is € 5,00 per deelnemer.
Lever dan ook het inschrijfformulier in voor hulpouders!
De kinderen lopen met hun eigen stamgroep. Kinderen lopen onder begeleiding van meeloopouders. Per middenbouwgroep lopen er 3 ouders mee. Per bovenbouwgroep lopen er
2 ouders mee. Iedere avond is er halverwege de route een pauzeplek. Hier krijgen de
kinderen iets te drinken en een versnapering van school. Meebrengen van ‘energiedrank’ is
niet gewenst.
De kinderen van Praathuis verzamelen op de Markt op het plein voor de Barbarakerk.
Middenbouw 5 km, verzamelen 17:50
starttijd 18:15
aankomst circa 19:30 uur.
Bovenbouw 10 km, verzamelen 17:40
starttijd 18:00
aankomst circa 20:15 uur.
Op de 4de dag starten de middenbouw en bovenbouw tegelijk
verzamelen 18:00
start markt 18:20
start defilé 20:00

de Dreven voor defilé.
aankomst markt 20:30.

Voor vragen Ruud van Uffelen of Ronald Dam. Ruud is coördinator Avondvierdaagse en
bereikbaar op r.vanuffelen@telfort.nl en 06 50 21 34 92.

