
 

Avond4daagse Geldermalsen 
 
Al heel wat jaren loopt onze school mee met de avond4daagse Geldermalsen. Dit jaar 
organiseert Wandelvereniging Prinses Marijke de avond4daagse voor de 36e keer. Deze 
wordt gehouden van maandag 15 tot en met donderdag 18 mei. Je kunt kiezen tussen 2 
afstanden; 5 km of 10 km.  
 

Voorinschrijving 
School organiseert een voorinschrijving op woensdag 12 april. De kosten bedragen € 5,50 bij 
voorinschrijving via school en € 6,50 bij aanmelding op 15 mei bij de wandelvereniging. Er 
kan maar op één dag op school worden ingeschreven. Om in te schrijven graag bijgevoegd 
formulier invullen. Vul de naam van het kind en de groep in (ook of uw kind in groep a of b 
zit) en de hoeveelste keer uw kind meeloopt. De 5 en de 10 km zijn dezelfde medaille, dus 
graag invullen welke keer uw kind in totaal (5 en 10 km) nu meeloopt. Gelieve het 
inschrijfstrookje met gepast geld woensdag 12 april ’s morgens om 8.30 uur mee te geven 
aan de oudste van het gezin.  
 

Als je na woensdag 12 april besluit mee te doen, kun je inschrijven bij de voorinschrijving van 
wandelsportvereniging Prinses Marijke, op dinsdag 9 mei van 19.00-20.00 uur in het 
clubgebouw aan de Meersteeg 4H in Geldermalsen. Geef bij de inschrijving dan door dat je 
loopt met de Meester Aafjesschool; de inschrijving wordt dan ook aan onze school 
doorgegeven.  
Inschrijven kan niet bij de ouders die op maandag 15 mei bij de start klaar staan met de 
presentielijsten. 
 

Start van de avond4daagse 
Net als vorig jaar zal de start van de avondvierdaagse zijn vanaf OBS Jan Harmenshof. We 
verzamelen op het grote grasveld achter de school, tussen de Oranje Nassaustraat en de 
Emmalaan. Hier staan elke avond vanaf 18:15 uur ouders klaar waarbij je je kunt melden. Dit 
melden is nodig om een medaille te krijgen. Het afstrepen gaat op alfabet. De ouders 
hebben een pet op met de eerste letter van de achternaam. De 10 km vertrekt om 18.25 
uur. De kinderen die de 5 km lopen, starten om 18.35 uur. De ouders die helpen bij het 
melden, lopen vaak ook zelf mee. Daarom is melden na 18.35 uur niet meer mogelijk.   
 

Bij beide afstanden zijn de ouders verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Bij de 5 km 
lopen er dagelijks ook leerkrachten mee, maar bij de tien km zal dit niet elke dag het geval 
zijn. 
 

Hulp  
Wilt u ons helpen met het afstrepen van kinderen op de aanwezigheidslijsten, geef dit dan 
onder aan het strookje aan. U kunt dan 1 of meerdere dagen aankruisen. 
 

Laatste avond 
De laatste avond lopen we in de Aafjes school T-shirts. Nieuwe leerlingen krijgen van hun 
eigen leerkracht een T-shirt. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
de Avond4daagse commissie 
Namens het team Maja Borg, Melanie Okkerse, Marijke de Wilde en Kim Cornelissen 
Namens de ouderraad Judith Bosch en Janine Broekman 



Voorinschrijving Avond4daagse – woensdag 12 april 8.30 uur 
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Graag gepast geld mee nemen - € 5,50 per inschrijving 

Let op! Deze voorinschrijving is alleen leerlingen van de Mr Aafjesschool  
 
 
Ik wil helpen met het afstrepen van de namen op de aanwezigheidslijsten voor aanvang van 
het lopen! Maandag 15 mei, dinsdag 16 mei, woensdag 17 mei of donderdag 18 mei tussen 
18.15 en 18.35 uur. Graag de dag(en) aankruisen wanneer u kunt helpen  
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………………………………… 
Handtekening ouder(s) 


