
                                                                                                                              

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Eindelijk na 2 jaar kan het dit jaar weer doorgaan, de Eerbeekse Wandel4Daagse! De Wandel4daagse 

vindt dit jaar plaats van maandag 13 t/m donderdag 16 juni 2022. 

Wij hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk leerlingen meedoen om er samen een gezellig 

evenement van te maken! 

 

Inschrijven. 

Inschrijven gaat dit jaar anders dan voorheen. Iedereen die wilt deelnemen kan zich online aanmelden via 

de website www.4daagse-eerbeek.nl/inschrijving/ . 

 

Misschien wil je lopen met familie, de buren of de sportclub maar de organisatie biedt deelnemers ook de 

gelegenheid om samen met klasgenoten te lopen. Wanneer kinderen samen willen lopen houdt dit niet in 

dat de school de verantwoordelijkheid heeft over (een groep) kinderen. De bedoeling is dat ouders zelf 

begeleiding regelen voor hun kinderen. Verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt dus bij de eigen ouders 

Mocht u met klasgenoten van uw kind(eren) samen willen lopen, kunt u gebruik maken van een 

groepsnummer. Dit groepsnummer moet ingevoerd worden bij de inschrijving, zodat de deelnemers 

ingeschreven worden in de juiste groep. 

Groepsnummers C. van Leeuwenschool: 

- Groep 1/2a: 1101 

- Groep 1/2b: 1111 

- Groep 3: 1121 

- Groep 4: 1131 

- Groep 5: 1141 

- Groep 6: 1151 

- Groep 7: 1161 

- Groep 8: 1171 

 

Per groep vragen we minimaal 1 ouder/verzorger die voor iedereen die met het betreffende 

groepsnummer loopt, de startkaart ophaalt, deze laat afstempelen dagelijks en de medailles ophaalt en 

http://www.4daagse-eerbeek.nl/inschrijving/


uitdeelt aan de deelnemers. U kunt zich hiervoor aanmelden via een Parro berichtje naar de eigen 

groepsleerkacht(en).  

 

Begeleiding. 

De organisatie biedt deelnemers de gelegenheid om samen te lopen. Wanneer kinderen samen met 

klasgenoten willen lopen, houdt dit niet in dat de school de verantwoordelijkheid heeft over (een groep) 

kinderen. De bedoeling is dat ouders zelf begeleiding regelen voor hun kinderen. Verantwoordelijkheid 

voor de kinderen ligt dus bij de (eigen) ouders.Er dient dus elke avond begeleiding bij uw kind te zijn. U 

kunt dit zelf zijn, of regelen in de vorm van een ander volwassen persoon. 

Begeleiders dienen zich ook op te geven via het online inschrijfformulier. Ingeschreven begeleiders 

kunnen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten onderweg. Alleen op deze manier kunnen we 

overzicht bewaren en “zwartlopers” tegengaan.  

Als u uw kind(eren) wilt opgeven, lees dan hieronder een aantal belangrijke zaken met betrekking tot 

opgave en pak alvast de agenda! 

• De inschrijving is vanaf dit jaar alleen online mogelijk. Betaling gaat dan ook via eenmalige 

automatische incasso.  

• Online inschrijving sluit op zondag 5 juni 2022. 

• De routes lopen door kwetsbaar bos/ natuurgebied, we vragen iedereen om geen snoeppapier, 

drinken pakjes en overige rommel achter te laten maar dit netjes mee te nemen en thuis weg te 

gooien. 

• Tarieven:  - met medaille:   6 euro 

                  - zonder medaille:  5 euro 

                  - begeleiding:   1 euro per dag 

 

• Afstanden: De afstanden waaruit u kan kiezen zijn 5km, 7,5km of 10km. 

 

Meer informatie over routes en dergelijke is te vinden op www.4daagse-eerbeek.nl 

Wij hopen op een grote opkomst bij dit gezellige, sportieve evenement! 

 

Met sportieve groet, 

Namens De wandelcommissie  

http://www.4daagse-eerbeek.nl/

