C.B.S. "De Rank"
Bongerdsteeg 3
Postbus 222
3840 AE Harderwijk
Tel: 0341 - 416748
Avondvierdaagse 1 t/m 4 juni 2015
Bericht voor de kinderen, ouders en verzorgers,
Bijgaand ontvangt u onze brief met de laatste informatie t.a.v. de avondvierdaagse 2015. Als wij allemaal meewerken en
ons aan de regels houden, belooft het een mega leuk feest te worden. Dank voor uw medewerking en begrip.
De begeleiding:
Om alles goed te laten verlopen zijn de groepen gesplitst in de onder- (3/4) en bovenbouw (5/6/7/8). Elke avond zullen
minimaal twee leerkrachten meelopen voor de supervisie (één per groep). Daarnaast zal per klas tenminste één klasouder
meelopen. Bij de groepen 3 lopen 2 begeleidende ouders mee.
Aanmelden:
Je wordt verzocht je te melden bij de ouder van je klas te vinden bij het juiste startnummer (zie hieronder). Bij afwezigheid
of te laat komen dien je dit direct te melden per telefoon aan de betreffende begeleidende ouder. Er kan helaas niet
worden gewacht.
Indeling Begeleiders 2015
Groep

Aantal

Begeleiding

Telefoon

Dag(en)

Startnummer

19

Martijn en Carla Molenaar

06-44570637

4

47

Erna van de Hul

06-19957053

4

47
47

5km
Groep 3
Groep 4

13

Ilse Jansen

Ma

06-19910416

1

Linsey Timmer

Di,Wo

06-36112370

2

47

Wienanda Mazier

Do

06-12955899

1

47

Martijn Molenaar

Ma

06-28889844

1

17

Linda Hannessen

Di,Wo,Do

06-11836127

3

17

Ellen de Fluiter

Ma,Di,Do

06-57711338

3

17

Marcel Zaar

Wo

06-21833945

1

17
17

10 km
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

17
17
19
13

Astrid Timmer

Ma, Di, Do

06-29403659

3

Gabrielle Kok

Wo

06-10993802

1

17

Edwin Mol

06-52518566

4

17

Jeroen Hondman

06-51072011

4

17

Overzicht Leraren begeleiding:

5 kilometer
10 kilometer

Maandag
Juf Gery
Juf Kim
Juf Marjan

Dinsdag
Juf Kim Juf Esther Juf
Marlies
Juf Miranda
Juf Anne Hilde

Woensdag
Juf Andrea
Juf Kim
Juf Roelien

Donderdag
Juf Kim
Juf Ada
Meester Rogier

Ouders en meelopen
Naast bovenstaande organisatie kunt u als ouder/verzorger op elke door u gewenste avond meelopen met uw kind(eren).

Snoep of beter gezegd: géén snoep
Op verzoek van ouders, begeleiders, OR en team willen wij iedereen verzoeken om geen snoep voor onderweg mee te
geven. Kinderen krijgen onderweg een gezond tussendoortje en limonade vanuit de organisatie. Wilt u uw kind toch wat
extra’s meegeven, denk dan aan fruit, reep of groentesnack.
Verantwoordelijkheid
Uiteindelijk heeft het team/de docenten de eindverantwoordelijkheid voor beide groepen lopers. Dit geldt ook voor
extreme weersomstandigheden dus check bij twijfel de website van de school of de facebook pagina voor laatste
informatie.
Start:
Meld je aan bij je eigen klas, groep en klasouder. Blijf tot de start als klas bij elkaar staan zodat andere kinderen uit je klas
de groep makkelijk kunnen vinden.
De 5 km-groep start om 18.15 uur bij startnummer 47 en de 10 km-groep start om 18.00 uur bij nummer 17 op het veld.
Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.
Donderdagavond starten allebei de groepen om 18.00 uur bij startnummer 17
Zou je + 10 minuten eerder aanwezig willen zijn?
De spelregels voor deelnemers:

Meld je op tijd (= ong. 10 minuten voor de start) bij "de klasouder met geel hesje op de juiste startplaats. En
nieuw in 2015 is dat je je hier na afloop ook weer bij afmeldt.

Je krijgt onderweg drinken. Wacht daar rustig je beurt af en duw en dring niet!

Blijf van elkaar af.

Laat geen gaten vallen.

We lopen in numerieke volgorde: (3,4,5,6,7,8) en wij blijven achter de verantwoordelijke groepsouder lopen

Ga ook niet mengen met andere groepen of scholen.

Afval op de juiste plaats inleveren.

Van de natuur afblijven.

Geen vernielingen aanrichten.

Alleen liedjes met een toegestane tekst.

Zorg ervoor dat anderen geen last van jou hebben.

Geniet van het feest maar laat het ordentelijk verlopen.

Mobieltjes, I-pods enz. blijven uit en we willen ze niet zien. Pas als je terug op het veld je ouders moet bellen heb
je het nodig!

Bij wangedrag mag je de volgende dagen niet meer meelopen en ontvang je dus ook geen medaille.

Medailles worden donderdag pas na 4 dagen gelopen te hebben bij terugkomst op het veld uitgedeeld.
De begeleidende klasouder zijn groepsleiders!!! Luister dus naar hun aanwijzingen of terechtwijzingen.
Rank Polo shirts
Voor alle deelnemers wordt een blauw poloshirt op maandag in de klas uitgedeeld. Je wordt verzocht om dit shirt de gehele
avondvierdaagse te dragen. Tevens verzoeken wij een ieder om het shirt ongewassen weer in te leveren na gebruik.
Contact organisatie vanuit De Rank
De organisatie is in 2015 weer een gezamenlijk initiatief van Team de Rank en Ouderraad. Als u aanvullende vragen of
opmerkingen hebt, vernemen wij dat graag van u. U kunt in dat geval contact opnemen met:
Joyce Meijer
06 396 57 967
joyce-jeroen@planet.nl
Marcel Zaar
06 218 33 945
marcelzaar@wxs.nl
Rogier vd Vrugt

06 104 93 805

rogiervandevrugt@cbs-de-rank.nl

Wij hopen dat bovenstaande informatie voldoende is. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.
Wij wensen u allemaal een hele fijne avondvierdaagse toe.
Team de Rank en Ouderraad.

