
 De Avond4Daagse wordt dit jaar gelopen van 30 mei t/m 2 juni 2022 
 Wil je meelopen, zorg dan voor een volledig ingevuld formulier welke  dinsdag 19 t/m vrijdag 22 april 
 met gepast geld en in een gesloten envelop bij de eigen leerkracht ingeleverd wordt. 
 Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per persoon. 

 Ik loop mee en betaal € 6,00 inschrijfkosten (gepast geld in gesloten envelop)    
 Naam:     m/v*  5 KM*  10 KM* 
 Geb.datum:  (verplicht)             
 Telefoonnummer ivm calamiteit             
 Ik loop mee voor de                     keer  groep:       

 Ik wil 4 avonden een groepje begeleiden en betaal € 6,00 inschrijfkosten **)       
 Naam:     m/v*  5 KM*  10 KM* 
 Geb.datum:  (verplicht)             

 Telefoonnummer:    
 Mobiel 
 :       

 Mijn zoon/dochter zit bij juf/meester:  groep:    
 Ik loop mee voor de     keer       
 Bij te weinig begeleiders kan ik benaderd worden voor de                         5 KM*  10 KM* 

 Ik wil graag tijdens de rust het drinken verzorgen bij de  5 KM*  10 KM* 
 Naam:             
 Telefoonnummer:     Mobiel:       
 Email: 
 Naam zoon/dochter:             
 Mijn zoon/dochter zit bij juf/meester:  groep:    
 Ik kan op:*  0 maandag  0 dinsdag  0 woensdag 
 Ik wil:*                                        0 1x            0 2x            0 3x  schenken 
 O    Ik wil graag 4 avonden fietsouder zijn ***)          

 * omcirkel/kruis aan wat van toepassing is. 
 **)  Bij teveel aanmeldingen selecteert de Avond4daagse Commissie. 
 Het  wisselen van begeleider  van uw groepje is alleen  toegestaan binnen het gezin. 
 ***) De fietsouder is stand-by voor uitvallers door ziekte en/of valpartijen. De 
 fietsouder dient 4 avonden beschikbaar te zijn tot  aan  het defilé. De fietsouder mag 
 meelopen met het defilé. 

 Belangrijk om te weten: 

 ●  We gaan er vanuit dat iedere deelnemer(ster) meeloopt als een Kanjer 
 ●  Wanneer dat onverhoopt niet zo zal zijn, zal de commissie hier in overleg met school gevolgen aan 

 verbinden. 
 ●  Kinderen en ouders die zich  niet  hebben ingeschreven  mogen  niet  meelopen of meefietsen met 

 of naast de groepen 
 ●  Na inschrijving is er geen restitutie meer mogelijk 

 Voor vragen: avondvierdaagsedesluis@sl.cbozeist.nl 


