
 

 
 

        
 

 

 

Beste ouder(s), 

 

 

 

Op 25.09.2018 gaat onze jaarlijkse scholenveldloop door.  

WAAR? 

De veldloop vindt plaats in Kerksken, op de voetbalterreinen van FC Kersken, ter hoogte van 

Bergstraat 70. Wij gaan met alle klassen te voet naar deze locatie onder begeleiding van de 

leerkrachten.  

WAT HEBBEN WE NODIG? 

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

te zorgen zodat 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 

(GEEN voetbalschoenen met noppen!). In geval van regen voorzie je best een regenjas, reservekledij 

en een paar extra sokken en/of schoenen.  

AFSTAND? 

 Het eerste en tweede leerjaar lopen 400m 

 Het derde en vierde leerjaar lopen 600m 

 Het vijfde en zesde leerjaar lopen iets meer dan 800m.  

Voor het eerste tot en met het vierde leerjaar zullen er opnieuw 2 reeksen zijn bij zowel de 

jongens als de meisjes opdat valpartijen zoveel mogelijk vermeden worden. Wij zitten telkens 

in reeks A en lopen tegen de kinderen van Sint-Gorik en De Zilverberk. 

WANNEER? 

's Morgens dient iedereen om 8u30 op school aanwezig te zijn. Wij komen tijdig terug aan op 

school, dus deze leerlingen kunnen thuis eten indien men dit wenst. Wij vertrekken met de kinderen 

die in de namiddag lopen om 12u45 stipt aan onze school. Wij vragen alle kinderen op school 

boterhammen of warme maaltijd te blijven eten (er zal geen remgeld worden aangerekend). Wij komen 

terug op school aan tussen 15u en 15u15. 

Uurregeling voor ouders die willen supporteren: 

 Eerste leerjaar: vanaf 09u40 

 Tweede leerjaar: vanaf 10u20 

 Derde leerjaar: vanaf 11u 

 Vierde leerjaar: vanaf 13u20 

 Vijfde leerjaar: vanaf 14u 

 Zesde leerjaar: vanaf 14u20 

 


