
 

 
 

        
 

 

    Scholenveldloop lagere school 

 

Beste ouder(s), 

Op dinsdag 24 mei gaat poging twee van onze jaarlijkse scholenveldloop door. Graag 

enkele praktische zaken die wij u willen meedelen. 

De veldloop gaat door in Denderhoutem, op de voetbalterreinen ‘Den Deysel’ in de Dwarsstraat.  

Het eerste, tweede en derde leerjaar vertrekken vanop school met de bus naar Denderhoutem. 

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan met de fiets onder begeleiding van politie en leerkrachten.  

De kinderen zullen op school een startkaartje krijgen. Jullie dienen zelf voor twee 

veiligheidsspelden te zorgen opdat ze dit kaartje op hun t-shirt kunnen spelden. De leerlingen 

dragen hun turn t-shirt van school (gele t-shirt met blauwe/zwarte opdruk) en een short om te lopen. 

Het is mogelijk om de turnpantoffels te dragen, maar indien je thuis sport-/loopschoenen hebt, is dit 

veel aangenamer lopen. In geval van regen voorzie je best een regenjas en een paar extra sokken en/of 

schoenen.  

Het eerste en tweede leerjaar lopen dit jaar 400m, het derde en vierde leerjaar lopen 600m, het vijfde 

en zesde leerjaar lopen iets meer dan 800m.  

's Morgens dient iedereen om 8u30 aanwezig te zijn op school.  

De kinderen die in de voormiddag lopen (=klas 1-2-3) zullen tussen 11u45 en 12u terug aankomen. Zij 

kunnen boterhammen/ warme maaltijd eten. 

De kinderen die in de namiddag lopen (= klas 4-5-6) vertrekken om 12u20 stipt aan school met de 

fiets. Wij vragen alle kinderen op school boterhammen te blijven eten. Zij kunnen geen warme 

maaltijd eten en er zal geen remgeld worden aangerekend. Zij komen ca. 15u30 terug op school aan. 

Uurregeling voor ouders die willen supporteren: 

 Eerste leerjaar: start 10u30 

 Tweede leerjaar: start 10u50 

 Derde leerjaar: start 11u10 

 Vierde leerjaar: start 13u15 

 Vijfde leerjaar: start 13u45 

 Zesde leerjaar: start 14u15 

 

Sportieve groeten, 

Meester Kristof, meester Tobias en juf Lore 

                                                                                
 


