Indeling begeleiding Avond4daagse 2016
Hallo allemaal,
Hierbij de lijst voor de Avond4daagse. In de 1ste kolom de naam van de ouder (begeleider) waarbij julllie je moeten aanen afmelden. Als je op de evenementenweide komt en je ziet hem of haar zeg dan dat je er bent. Als je met een andere
ouder naar huis gaat geef dit dan even door aan je begeleider, zodat deze niet zit te wachten of te zoeken naar je eigen
ouder.
Loopdagen: dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei 2016
Starttijden:
- Groep 0 t/m 6: Start 5 km 18.30 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.15 uur
- Groep 7 en 8: Start 10 km 18.15 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.00 uur
Huisregels Avond4daagse:
- Luister naar je begeleider.
- Indien niet aangegeven loopt iedereen links van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
- Houd het terrein en de route schoon. Gooi afval thuis in de prullenbak.
- Elke leerling krijgt een polsbandje. Dit polsbandje aub de eerste avond omdoen en omhouden t/m de laatste avond.
Het dragen van dit polsbandje geeft recht op de versnapering die 's avonds wordt aangeboden door de sponsor.
Veel loopplezier gewenst,
Namens de OR
Arjan van Dijken
06-22460171 of arjvd@hotmail.com
PS:
- Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding, maar niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om gewoon mee
te lopen op de door u opgegeven dag(en).
- Het kan voorkomen dat er een foutje staat in onderstaande lijst. Laat het mij dan even weten. Bijvoorbeeld onjuiste
medaillesnummer. Geen paniek! Deze kunnen in de week van de Avond4daagse nog gewisseld worden.
Begeleiding en indeling groep 4
Begeleider
Nancy Arnold

Telefoon
0548-622912

di
x

wo
x

do
x

vr
x

Leerlingen
Arnold, Floris
Avest, Britt Ter
Blankhorst, Teun
Dries, Puck op den

Medaillenr.
3
4
3
4

Lilian of Bas Konijnenbelt

0548-626032

x

x

x

x

Konijnenbelt, Joppe
Geurtse, Joas
Hekman, Mefin
Kelder, Kai

2
3
2
4

Marien Landeweerd

0548-363835

x

x

x

x

Landeweerd, Meike
Poelakker, Tess
Poorte, Milou
Rauhé, Ruben

2
2
5
3

Tessa Twilhaar

0548-621392

x

x

x

x

Twilhaar, Mike
Roelofs, Maud
Thijssen, Segher
Ulkeman, Vere
Valk, Thomas

4
3
3
3
3
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Indeling begeleiding Avond4daagse 2016
Hallo allemaal,
Hierbij de lijst voor de Avond4daagse. In de 1ste kolom de naam van de ouder (begeleider) waarbij julllie je moeten aanen afmelden. Als je op de evenementenweide komt en je ziet hem of haar zeg dan dat je er bent. Als je met een andere
ouder naar huis gaat geef dit dan even door aan je begeleider, zodat deze niet zit te wachten of te zoeken naar je eigen
ouder.
Loopdagen: dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei 2016
Starttijden:
- Groep 0 t/m 6: Start 5 km 18.30 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.15 uur
- Groep 7 en 8: Start 10 km 18.15 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.00 uur
Huisregels Avond4daagse:
- Luister naar je begeleider.
- Indien niet aangegeven loopt iedereen links van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
- Houd het terrein en de route schoon. Gooi afval thuis in de prullenbak.
- Elke leerling krijgt een polsbandje. Dit polsbandje aub de eerste avond omdoen en omhouden t/m de laatste avond.
Het dragen van dit polsbandje geeft recht op de versnapering die 's avonds wordt aangeboden door de sponsor.
Veel loopplezier gewenst,
Namens de OR
Arjan van Dijken
06-22460171 of arjvd@hotmail.com
PS:
- Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding, maar niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om gewoon mee
te lopen op de door u opgegeven dag(en).
- Het kan voorkomen dat er een foutje staat in onderstaande lijst. Laat het mij dan even weten. Bijvoorbeeld onjuiste
medaillesnummer. Geen paniek! Deze kunnen in de week van de Avond4daagse nog gewisseld worden.
Begeleiding en indeling groep 5
Begeleider
Frank van Egmond

Telefoon
0548-769032

di
x

wo
x

do
x

vr
x

Leerlingen
Egmond, Emma van
Berg, Ruben van den
Bladder, Stan
Fransen, Melle
Evers, Sophie

Medaillenr.
1
3
3
4
6

Heidi Endeman

06-27004302

x

x

x

x

Endeman, Luuk
Gier, Jorg de
Hartman, Jari
Hegeman, Yarnick
Hoekjen, Guido

2
5
5
4
3

Arjan Scholten

06-81528167

x

x

x

x

Scholten, Sepp
Jonge, Twan de
Maneschijn, Bas
Masselink, Valentijn
Melenboer, Marit

3
4
4
3
3

Remko Schuitert

0548-624760

x

x

x

x

Schuitert, Milou
Nitert, Luuk
Schellevis, Dewi
Nijkamp, Maud
Thijssen, Sybrand

5
5
3
3
3

Tina Wolterink

06-52193633

x

x

x

x

Wolterink, Leonie
Ulkeman, Wout
Veerman, Simon
Weststrate, Mauro
Winter, Joris

3
5
3
6
5
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Indeling begeleiding Avond4daagse 2016
Hallo allemaal,
Hierbij de lijst voor de Avond4daagse. In de 1ste kolom de naam van de ouder (begeleider) waarbij julllie je moeten aanen afmelden. Als je op de evenementenweide komt en je ziet hem of haar zeg dan dat je er bent. Als je met een andere
ouder naar huis gaat geef dit dan even door aan je begeleider, zodat deze niet zit te wachten of te zoeken naar je eigen
ouder.
Loopdagen: dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei 2016
Starttijden:
- Groep 0 t/m 6: Start 5 km 18.30 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.15 uur
- Groep 7 en 8: Start 10 km 18.15 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.00 uur
Huisregels Avond4daagse:
- Luister naar je begeleider.
- Indien niet aangegeven loopt iedereen links van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
- Houd het terrein en de route schoon. Gooi afval thuis in de prullenbak.
- Elke leerling krijgt een polsbandje. Dit polsbandje aub de eerste avond omdoen en omhouden t/m de laatste avond.
Het dragen van dit polsbandje geeft recht op de versnapering die 's avonds wordt aangeboden door de sponsor.
Veel loopplezier gewenst,
Namens de OR
Arjan van Dijken
06-22460171 of arjvd@hotmail.com
PS:
- Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding, maar niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om gewoon mee
te lopen op de door u opgegeven dag(en).
- Het kan voorkomen dat er een foutje staat in onderstaande lijst. Laat het mij dan even weten. Bijvoorbeeld onjuiste
medaillesnummer. Geen paniek! Deze kunnen in de week van de Avond4daagse nog gewisseld worden.
Begeleiding en indeling groep 6
Begeleider
Ilse Baan

Telefoon
06-38897877

di
x

wo
x

do
x

Berendina Ebeltjes
Angelique Hartman

06-34360453
06-49195399

x

x

x

Sander Nijland

0548-621514

x

x

x

Angela Tempert

06-49930818

x

x

Andrea Woertman

0548-613653

x

x

vr
x

Leerlingen
Avest, Marit ter
Baan, Lisa
Berge, Suus ten
Blankhorst, Tim
Gier, Jikke de
Filart, Imme

Medaillenr.
5
7
6
7
5
5

Ebeltjes, Noa
Hartman, Krid
Hekkert, Jim
Hallink, Eliam
Hekman, Malou
Hengstman, Rik
Karsten, Eva

4
5
5
4
4
5
5

x

Kosters, Bente
Mensink, Roos
Mensink, Thijs
Nijland, Jasper
Petersen, Berrit van
Poelakker, Emma
Kelder, Vera

3
6
5
4
4
4
6

x

x

Steggink, Lars
Stokman, Jayda
Tempert, Lars
Tijhuis, Charlotte
Tjeerdsma, Lotte
Hiddink, Niels

4
4
3
4
4
5

x

x

Twilhaar, Rick
Valk, Sophie
Wijnen, Vico
Woertman, Merlijn
Zomer, Manuel
Janssen, Qian

6
5
6
6
4
4

x
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Indeling begeleiding Avond4daagse 2016
Hallo allemaal,
Hierbij de lijst voor de Avond4daagse. In de 1ste kolom de naam van de ouder (begeleider) waarbij julllie je moeten aanen afmelden. Als je op de evenementenweide komt en je ziet hem of haar zeg dan dat je er bent. Als je met een andere
ouder naar huis gaat geef dit dan even door aan je begeleider, zodat deze niet zit te wachten of te zoeken naar je eigen
ouder.
Loopdagen: dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei 2016
Starttijden:
- Groep 0 t/m 6: Start 5 km 18.30 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.15 uur
- Groep 7 en 8: Start 10 km 18.15 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.00 uur
Huisregels Avond4daagse:
- Luister naar je begeleider.
- Indien niet aangegeven loopt iedereen links van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
- Houd het terrein en de route schoon. Gooi afval thuis in de prullenbak.
- Elke leerling krijgt een polsbandje. Dit polsbandje aub de eerste avond omdoen en omhouden t/m de laatste avond.
Het dragen van dit polsbandje geeft recht op de versnapering die 's avonds wordt aangeboden door de sponsor.
Veel loopplezier gewenst,
Namens de OR
Arjan van Dijken
06-22460171 of arjvd@hotmail.com
PS:
- Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding, maar niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om gewoon mee
te lopen op de door u opgegeven dag(en).
- Het kan voorkomen dat er een foutje staat in onderstaande lijst. Laat het mij dan even weten. Bijvoorbeeld onjuiste
medaillesnummer. Geen paniek! Deze kunnen in de week van de Avond4daagse nog gewisseld worden.
Begeleiding en indeling groep 7
Begeleider
Dianne Kamphuis
Ben van Coesant

Telefoon
0548-617465
0548-546321

di
x

Linda Espeldoorn

0548-610360

x

Bianca Schuitert

0548-624760

Jacco en Marjon Wolff

06-51045216

wo
x

do

vr

Leerlingen
Kamphuis, Vince
Coesant, Lyon van
Arnold, Roos
Bouwmeester, Bente
Cousijn, Anna-Vera

Medaillenr.
8
5
6
7
6

x

x

x

x

x

Roeterdink, Marèll
Fokke, Renee
Hallink, Sarai
Hannink, Niels
Heun, Derk-Jan van

6
7
6
6
4

x

x

x

x

Schuitert, Luuk
Evers, Christian
Hiddink, Anne
Kolthof, Romy
Konijnenbelt, Sem

8
5
8
4
6

x

x

x

x

Wolff, Noah
Schellevis, Kyra
Slot, Merel
Snippe, Lotte
Winter, Ivo
Leeuw, Colin de

7
5
7
8
7
5
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Indeling begeleiding Avond4daagse 2016
Hallo allemaal,
Hierbij de lijst voor de Avond4daagse. In de 1ste kolom de naam van de ouder (begeleider) waarbij julllie je moeten aanen afmelden. Als je op de evenementenweide komt en je ziet hem of haar zeg dan dat je er bent. Als je met een andere
ouder naar huis gaat geef dit dan even door aan je begeleider, zodat deze niet zit te wachten of te zoeken naar je eigen
ouder.
Loopdagen: dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei 2016
Starttijden:
- Groep 0 t/m 6: Start 5 km 18.30 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.15 uur
- Groep 7 en 8: Start 10 km 18.15 uur. Aanwezig op het evenementenweide om 18.00 uur
Huisregels Avond4daagse:
- Luister naar je begeleider.
- Indien niet aangegeven loopt iedereen links van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
- Houd het terrein en de route schoon. Gooi afval thuis in de prullenbak.
- Elke leerling krijgt een polsbandje. Dit polsbandje aub de eerste avond omdoen en omhouden t/m de laatste avond.
Het dragen van dit polsbandje geeft recht op de versnapering die 's avonds wordt aangeboden door de sponsor.
Veel loopplezier gewenst,
Namens de OR
Arjan van Dijken
06-22460171 of arjvd@hotmail.com
PS:
- Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding, maar niet zijn ingedeeld worden uitgenodigd om gewoon mee
te lopen op de door u opgegeven dag(en).
- Het kan voorkomen dat er een foutje staat in onderstaande lijst. Laat het mij dan even weten. Bijvoorbeeld onjuiste
medaillesnummer. Geen paniek! Deze kunnen in de week van de Avond4daagse nog gewisseld worden.
Begeleiding en indeling groep 8
Begeleider
Anita Filart

Telefoon
0548-621759

di
x

wo
x

do
x

vr
x

Leerlingen
Filart, Lars
Fokke, Merten
Hallink, Rachel
Heun, Myrthe van
Heun, Sem van

Medaillenr.
7
8
7
6
7

Henk Harink

0548-622060

x

x

x

x

Harink, Bart
Keekstra, Floor
Janssen, Xue
Karsten, Floris
Mensink, Quint

6
6
6
6
8

Yvette Hoogland

0548-619139

x

x

x

x

Hoogland, Sam
Landeweerd, Rien
Roelofs, Marilyn
Maatman, Sophie
Tijhuis, Sophie

7
5
6
8
5

Ellen vd Linde

06-40953815

x

x

x

x

Linde, Rob van der
Slot, Fleur
Soest, Maurits van
Spithoff, Jasper

7
7
7
6

10 mei 2016

