INSCHRIJFSTROOKJE SCHOLENVELDLOOP

Ten laatste op 19 september afgeven aan je leerkracht lichamelijke opvoeding of klasleerkracht.

Vlaamse veldloopweek voor scholen 2018
FEESTEDITIE!

UIT IN LIER - SPORT
Eeuwfeestlaan 183
2500 Lier
tel. 03 480 52 51
sport@lier.be
www.uitinlier.be/sport

30ste

V.U.: Ivo Andries, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

SCHOLEN
VELDLOOP

Woensdag 26 september om 14 uur
Netestadion

Opgelet! Het is niet toegelaten om met spikes te lopen.
Vergeet zeker geen veiligheidsspeldje mee te brengen.

Hopelijk zien we jullie allemaal op 26 september!
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1400 m (dames)
2150 m (heren)

Dit strookje ten laatste op 19 september afgeven aan je leerkracht lichamelijke opvoeding of klasleerkracht.

We eindigen met een reeks voor ouders en leerkrachten. Nadat alle kinderen hebben gelopen kunnen de
ouders en leerkrachten zichzelf bewijzen! Over een
afstand van 1400m of 2150m tonen ze wie de sportiefste is… Spreek dus zeker je mama, papa, juf of meester
aan en overtuig hen om mee te lopen!

naam ouder: ............................................................................................................M/V (schrappen wat niet past)

Elke deelnemer krijgt een prijs en voor de drie snelste
van elke reeks is er een medaille. De school met de
meeste deelnemers krijgt een trofee.

naam ouder: .......................................................................................................... M/V (schrappen wat niet past)

Het startshot klinkt om 13.45 uur. Dan volgt, na een optocht van alle deelnemende scholen, de eerste reeks.

WIE?
1ste lj meisjes
1ste lj jongens
2e lj meisjes
2e lj jongens
3e lj meisjes
3e lj jongens
4e lj meisjes
4e lj jongens
5e lj meisjes
5e lj jongens
6e lj meisjes
6e lj jongens
1ste gr middelbaar
meisjes
1ste gr middelbaar
jongens
2e gr middelbaar
meisjes
2e gr middelbaar
jongens
3e graad middelbaar
dames en heren

Mijn ouder(s) lopen mee in de wedstrijd voor ouders en leerkrachten:

Bovendien komt Saartje Vandendriessche je aanmoedigen als meter van de Vlaamse veldloopweek.

AFSTAND
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950 m
1400 m

Geslacht: jongen/meisje (schrappen wat niet past)

Er is tal van randanimatie aanwezig en de veldloop
wordt geen gewone loop, maar een echte belevingsloop.
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Leerjaar: ..................... School: ..............................................................................

De afstand die je loopt is aangepast aan de leeftijd.
Jongens en meisjes lopen apart.

Naam en voornaam: ..............................................................................................

Op woensdag 26 september 2018 is het weer scholenveldloop… met toeters en bellen dit keer, want we
vieren de dertigste editie. Lier werd verkozen tot pilootgemeente!

INSCHRIJFSTROOK

AFSTANDEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOI SPORTIEVE KIDS!

