Avond 4 daagse in Monster.
Ook dit jaar is het inschrijven digitaal!
Beste ouders, verzorgers,
Ook dit jaar is er weer een avond 4 daagse in Monster, van dinsdag 21 mei tot en
met vrijdag 24 mei 2019.
De organisatie is vanuit OJOS, maar iedere school heeft een coördinatieteam. Het
team van De Zeester bestaat uit Ingrid van Gaalen (moeder van Puk 5a) en Cyntha
Verhage - Bol (moeder van Linda 6). De taken van het coördinatieteam zijn het
inschrijven van de deelnemers, de betalingen en als aanspreekpunt dienen tijdens
de avond 4 daagse.

AFSTANDEN
De afstanden zijn 2,5 / 5 / 10 kilometer. Je mag zelf weten welke afstand je loopt.
Meedoen is geheel op eigen risico.

INDELEN EN INSCHRIJVEN
Dit jaar gaan de inschrijvingen weer digitaal. Als je onderstaand adres kopieert en in
uw adresbalk plaatst, kom je op het tabblad met lijstjes waar je je kind (en eventueel
ook jezelf) in een groepje kan indelen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsKoDtQxIQDtQ0JwZmezmZZOP7H4bH
W98GvCnBjLGBI/edit?usp=sharing
Begin je een nieuw loopgroepje? Kies dan de eerste lege lijst. Vul zelf de afstand
rechtsboven in en daarna de naam in van je kind bij nummer 1.
Wil je aansluiten bij een loopgroepje, zoek hem dan op in de tabbladen en schrijf
jezelf erbij.
LETOP!!! Groep 1 t/m 5 op het tabblad, heeft niks te maken met het leerjaar van je
kind.
Met herinnering betekent met medaille, zet daar dan een x bij.
let op dat je daarachter nog even het getal invult met het cijfer voor de medaille.
Je mag een nieuw groepje starten, als dit bv. handiger is met de vertrektijd. Wij
nemen de groepjes over zoals deze ingevuld staan.
Mocht het inschrijven niet lukken of zijn er nog speciale wensen, neem dan even
contact op. Dit kan via ons mailadres: ingridzeester@gmail.com Let op: dus niet via
de school-email.
De loopgroepjes mogen maximaal 10 personen groot zijn exclusief een volwassen
begeleider (16+).

BETALING

Je kunt op drie manieren meelopen:
1. als deelnemer, met medaille en wat lekkers onderweg.
2. als deelnemer en wilt wat lekkers onderweg.
3. als begeleider.

€ 4,50
€ 2,50
GRATIS

Maak daarna het juiste bedrag over naar
NL18 RBRB 8810 5620 89 tnv Verhage - Bol te monster. Onder vermelding van
naam kind (voor en achternaam) + klas.
De betaling dient uiterlijk op woensdag 8 mei 2019 te zijn bijgeschreven op de
rekening, anders kan er niet worden deelgenomen via school.
Tot dan!
Telefoonnummers: Ingrid 06 13756125 Cyntha 06 1435 0982
Ook dit jaar zullen de medailles op vrijdag vooraf meegegeven worden aan de
begeleiders van het groepje. Deze mogen op eigen risico op het molenslag worden
uitgedeeld. Bij verlies zijn wij niet aansprakelijk. Wel kunnen er nieuwe medailles
besteld worden, deze kosten € 5,00 per stuk.

