
INSCHRIJFFORMULIER 9e GENDTSE AVONDWANDEL-4-DAAGSE 

 
 
Beste scholier/ouders/verzorgers, 

De zon komt weer langzaam achter de wolken vandaan, dus de tocht der tochten komt er weer aan. 
Dit jaar staat alweer de 9e editie van de avondwandel-4-daagse voor de schooljeugd op het 
programma. De wandeltocht staat gepland van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2019. 

Zoals gebruikelijk mogen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 deelnemen aan deze wandeltocht, maar ook 
de 13-jarigen die misschien vorig jaar hebben meegelopen en nu op het voortgezet onderwijs zitten. 
Ook de kinderen uit Doornenburg die nu in Gendt naar school gaan, zijn natuurlijk van harte welkom 
op deze wandelavonden. 

Ook voor jongere Gendtse scholieren die buiten Gendt op school zitten bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid om deel te nemen en we zullen als altijd flexibel omgaan met de gehandicapte 
medemens onder ons en kijken we hier wat ruimer naar de leeftijdgrens. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zal de dagelijkse wandelafstand ongeveer 3,5 kilometer bedragen 
en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en de 13-jarigen zal deze ongeveer 7 kilometer zijn. 
De kinderen gaan in groepen lopen en we zullen trachten per groep 2 begeleiders mee te laten 
wandelen. De indeling van de begeleiders zullen we op een later tijdstip gaan regelen, zodra we zicht 
hebben op het aantal deelnemers en groepen. Er zal dan ook wederom een beroep op u als 
ouder/verzorger worden gedaan om bijv. een avond met uw kind en zijn of haar groep mee te lopen. 
 
Voor alle verdere van belang zijnde informatie verwijzen we u met alle plezier naar het 
programmaboekje welke huis aan huis in Gendt en Doornenburg zal worden verspreid.  
 
Voor al deze en verdere informatie verwijzen we u ook graag naar de site: 

www.bataven.nl 

U kunt hier kijken onder het kopje 4-daagse en daar zult u de benodigde informatie vinden. Deze site 
is nu al in de lucht, echter eerst vanaf eind april zullen we deze gaan vullen met voor u belangrijke 
informatie voor de wandeltocht van 2019. Ook de groepsindeling zal op deze site worden geplaatst 

Het wandelprogramma zelf zal plaatsvinden zo ongeveer tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Het 
vertrekpunt en ook de aankomst is elke avond Sportpark Walburgen. Net als vorig jaar zal er voor de 
deelnemers (alleen de kinderen) elke avond een hapje en een drankje worden geregeld en natuurlijk 
ligt er voor hen een medaille klaar op de laatste wandelavond. 

Als kleine bijdrage in de kosten bedraagt het inschrijfgeld per deelnemer € 3,00.  
 

We vragen de kinderen die willen deelnemen aan deze 4-daagse om onderstaande strook ingevuld in te 

leveren bij zijn/haar leraar/lerares vóór 19 april. Natuurlijk hopen we op een zo groot mogelijke 

deelname van de meer dan 800 leerlingen.  

Met vriendelijke groeten, 

 

De organisatie van de Avondwandel-4-daagse 

………………………………………………………………………………………………………… 

Invulstrook deelname Gendtse avondwandel-4-daagse van 21 mei 2019 t/m 24 mei 2019 

 

Naam deelnemer : ……………………………………………………. 

 

Naam school   : …………………………………. Groep: ………… 


