
   

 

 
 

 

Beste ouders, verzorgers,                                  22 mei 2019 

 

Van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni organiseert Stichting Evenementen Landsmeer samen met de 

basisscholen in Landsmeer voor de derde keer de Avondvierdaagse. Met zijn allen willen we er weer een gezellig en 
sportief loopfestijn van maken! 

 
Hoe laat en waar? 
Alle scholen  verzamelen elke dag om 17:45 uur bij voetbalclub IVV, hier vandaan wordt gestart vanaf 18.00u en hier 
finishen we ook. Na afloop is er voor iedere deelnemer drinken en een versnapering.   
Adres: Sportpark De Breek, Sportlaan 13, Landsmeer 
 
Afstand en route 
De afstand die we lopen is 20 km verdeeld over 4 dagen. Ieder kind moet samen lopen met een volwassen 
begeleider of samen lopen in een groep met een volwassen begeleider.  
Tip: check elke avond voor vertrek even de website van de avondvierdaagse, hier komt alle belangrijke (last minute) 
informatie te staan. 
 
Kosten en inschrijving 
De deelnamekosten zijn € 5,-. Hiervoor krijg je na elke finish drinken en een versnapering en bij het uitlopen van de 

Avondvierdaagse een medaille. Inschrijven gaat dit jaar voor het eerst digitaal en kan via de volgende link: 
https://www.formdesk.nl/kwbn/A4D_OnlineInschrijven2019_Landsmeer  
Let op! Wil je meer dan 3 kinderen inschrijven? Dat kan; dan moet je gewoon nog een account aanmaken. 
Inschrijven kan vanaf nu t/m woensdag 19 juni. 
 
Uitzonderingen   
De groepen 2 en 5 van de Montessorischool zijn op 27 en 28 juni op schoolreisje, zij krijgen daarom dispensatie voor 
de donderdag en ontvangen dan ook gewoon een medaille als ze dinsdag, woensdag en vrijdag meelopen. 
Kinderen uit groep 1 en 2 hebben ook de mogelijkheid om alleen de laatste dag mee te lopen als 4 dagen te intensief 
is. Inschrijven hiervoor kan ook via de digitale link. 
 
Hulpouders 
Tijdens de Avondvierdaagse willen we ook weer een beroep doen op ouders/verzorgers . We zijn op zoek naar 
ouders voor het aan- en afmelden, EHBO-ers, verkeersregelaars en ouders die kunnen helpen bij het klaarzetten en 
schenken van limonade en het bereiden en uitdelen van versnaperingen bij de finish. 
 
Kun jij op een of meerdere dagen helpen? Laat het ons dan weten! Binnenkort komen er op school bij alle groepen 
intekenlijsten te hangen, maar mailen kan ook:  
 

 Onderbouw:  Minneke Kuin (minneke77@gmail.com) 

 Middenbouw:  Annemieke van der Luit (avanderluit@gmail.com) 

 Bovenbouw:  Isabel Pouw (isabelpouw@hotmail.com) 
 

We rekenen op jullie hulp, want zonder hulp geen avondvierdaagse! 
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