Beste ouders en verzorgers,
De AVONDVIERDAAGSE is dit jaar van 28 tot en met 31 mei. We willen
ook deze keer weer als school meedoen.
DE WANDELTOCHT
Als de kinderen alle vier avonden lopen krijgen ze een medaille. Het is ook mogelijk om één
avond mee te lopen voor een dagspeld. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Deze
dagspeld telt niet mee voor het aantal uitgelopen tochten.
INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE
Geef uw kind(eren) op voor de avondvierdaagse door het inschrijfformulier in te vullen en
uiterlijk 16 maart a.s. bij de leerkracht in te leveren. De kosten zijn € 6,00 per kind, dit is
voor de inschrijving, medaille/dagspeld, limonade met wat lekkers en een ijsje. Zorgt u voor
tijdige betaling? De gegevens staan op het inschrijfformulier. Te late betaling betekent helaas
geen deelname via school. Uw kind(eren) kan dan wel meelopen met school maar u moet dan
zelf zorgen voor de aanmelding bij de Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden.
BEGELEIDING
Bij de groepen 1 en 2 gaat er één ouder als begeleider per kind mee. Voor de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 worden er geen groepjes gemaakt. Deze kinderen mogen niet zonder
begeleiding lopen. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de begeleiding.
Wij vragen u om zoveel mogelijk zelf mee te lopen. Als dit niet lukt, kunnen er onderling
groepjes gevormd worden. We willen graag als school bij elkaar blijven en niet door andere
scholen heen lopen.
REGLEMENT STICHTING AVONDVIERDAAGSE & ROUTE
Het reglement van de Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden en de route kunt u vinden op:
www.avondvierdaagse-leeuwarden.nl.
LIMONADESCHENKERS GEZOCHT
Ook dit jaar willen we weer limonade schenken tijdens de eerste drie avonden. Hiervoor
hebben wij uw hulp nodig. Wij zoeken ouders, grootouders, broers of zussen die mee willen
helpen limonade te schenken tijdens de wandeling. U kunt u opgeven via het
inschrijfformulier met voorkeur voor de dag en afstand (5 of 10 km). Mailen naar
or@maximaschool.nl kan ook.
T-SHIRTS MÁXIMASCHOOL
Uw kind en/of uzelf kan in het Máximaschool T-shirt de avondvierdaagse lopen. Hebt u of uw
kind er nog geen, dan kunt u deze bestellen via het inschrijfformulier. Een T-shirt kost €
7,50. De T-shirts worden in de week voor de avondvierdaagse in de klas uitgereikt.
We hopen dat we ook dit jaar weer met veel kinderen de Máximaschool vertegenwoordigen
bij de avondvierdaagse. Hebt u vragen? Mail ons dan op or@maximaschool.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad,
Marjan Annema, Ina Haandrikman en Nienke Sikma
Geen printer? Het inschrijfformulier is ook af te halen bij de conciërge.

