
Uiterste inlevertijd is VRIJDAG 13 mei 2022  

  

S.v.p. volledig invullen en doe het geld € 4,00 per kind dat meeloopt in een envelop. Inleveren bij de eigen 

juf of meester. 

Niet goed en duidelijk ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Naam en achternaam kind:  

 ……………………………………………………………………. 

School en Groep: …………………………………………… 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Naam en achternaam kind: 

  

……………………………………………………………………….  

 School en Groep: …………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Naam en achternaam kind: 

 

…………………………………………………………………………… 

School en Groep: …………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en  telefoonnummer ouder/verzorger: 

……………………………………………………… 

E-mail: …………………………  

  

Ik loop mee met mijn EIGEN kind(eren) op: DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG 

Ik wil kinderen van ANDEREN begeleiden op: DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG 

Ik wil helpen als VRIJWILLIGER, deel mij maar in op: ALLE AVONDEN of 

DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG/VRIJDAG 

 



WANDEL (WEER) MEE!!! 

Scholen 4-daagse  28 juni t/m1 juli 2022 

 

Beste kinderen/ouders/verzorgers, 

 

Schrijf je (weer) in voor de Scholen 4-daagse: 

 

Vier avonden wandelen door je eigen mooie omgeving, samen met je  klasgenoten, ouders, en hopelijk 

juffen en meesters!! Na afloop krijg je een MEDAILLE voor deze geweldige prestatie! 

Van dinsdag 28 juni 2022 tot en met vrijdag 1 juli 2022 

 

De wandeling begint en eindigt in Nieuwe Niedorp of Winkel. Exacte locatie volgt!  

Verzamelen vanaf 17.45 uur. Vertrek tussen 18.00 en 18.30 uur.  

Elke avond een andere route van ongeveer 5 kilometer, dus voor iedereen te doen. 

En natuurlijk elke avond langs de route limonade en wat lekkers!! 

 

De organisatie vraagt ook nadrukkelijk ouders/verzorgers om zich op te geven als begeleider; met 

elkaar zorgen wij er dan voor dat iedereen veilig kan meewandelen! 

Dus ouders / verzorgers, doe ook mee!!! 

 

Vul het formulier volledig per gezin in.  

Doe het samen met het inschrijfgeld van € 4,00 per persoon in een envelop. 

Geef dit zsm aan de eigen juf of meester, maar in ieder geval uiterlijk vrijdag 13 mei 2022. 

Later krijgen jullie meer informatie over de wandelafspraken en wat mee te nemen. 

We hopen op veel deelnemers zodat we er samen een groot feest van kunnen maken. 

Namens de organisatie,  

N.B. MEEDOEN IS OP EIGEN RISICO EN DE ORGANISATIE IS NIET 

VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, LETSEL OF SCHADE 

Stacey Mul van der Sluis:06-12132767            Brenda Ketting: 06-24570457 



 

 


