Eppegem, 20-09-2017

Beste ouders,
Je kind heeft zich ingeschreven voor de scholenveldloop die doorgaat op 27 september 2017 in het Sport
Vlaanderen domein te Hofstade.(locatie: omnisportveld gelegen aan het sporthotel.)
Bij deze 29ste editie staat de gemeente Zemst in de kijker en zal er dus heel wat pers aanwezig zijn. Voor wat
betreft de scholenveldloop zelf verandert er niets. Het parcours is hetzelfde en de manier van werken
eveneens. Wat dit jaar anders is, is dat vanaf 14.30 uur er ook aanpalend tal van gratis nevenactiviteiten zullen
zijn (klimmuur, springkastelen, sportinitiaties, enzovoort) en dit tot 16.30 uur.
Voor een vlot verloop maken we graag enkele afspraken.
Zorg dat je kind tijdig aanwezig is; de eerste reeksen starten om 14u00!
Startuur
Categorie/leeftijd
14.00u. 1ste lj. meisjes °2011
14.05u. 1ste lj. jongens °2011
14.10u. 2de lj. meisjes °2010
14.15u. 2de lj. jongens °2010
14.20u.-14.30u. Medailles 1ste graad
14.30u. 3de lj. meisjes °2009
14.35u. 3de lj. jongens °2009
14.40u. 4de lj. meisjes °2008
14.45u. 4de lj. jongens °2008
14.50u.-15.00u. Medailles 2de graad
15.00u. 5de lj. meisjes °2007
15.10u. 5de lj. jongens °2007
15.20u. 6de lj. meisjes °2006
15.30u. 6de lj. jongens °2006
15.40-15.50u.
Medailles 3de graad

Ouders zorgen zelf voor het vervoer van hun kind of maken onderling afspraken met andere ouders voor het
vervoer. Gratis parking via hoofdingang van het Sport Vlaanderen domein, vanaf 13u. tot 17u.
De deelnemers verzamelen tijdig bij de leerkracht (een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd). Na het
lopen kunnen de kinderen nog deelnemen aan de randactiviteiten die onder leiding staan van monitoren. Ouders
zijn op dat ogenblik wel verantwoordelijk voor hun kind.
Geef je kind een veiligheidsspeld mee, zodat het loopkaartje aan het T-shirt van de school kan bevestigd
worden.
De kinderen lopen in de sportkledij van de school. Stevige sportschoenen zijn aan te raden (de veters van de
loopschoenen stevig vastmaken!). Lopen met spikes of voetbalschoenen is niet toegelaten.
Loopafstanden: 1ste en 2de lj lopen 1 ronde, 3de en 4de lj. lopen 2 rondes, 5de en 6de leerjaar leggen 3 rondes af (1
ronde = 400m). Er wordt gelopen met voorlopers.
Gelieve onderstaand strookje aan de leerkracht van je kind te bezorgen.
Wij wensen onze leerlingen veel loopplezier toe!
Met sportieve groeten,
Directie en leerkrachten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende ouder van ………………………………………………………………………………………………………………….. klas: …….
heeft kennis genomen van bovenstaande brief.
Handtekening,

