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Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers, 
 
Vier dagen lang wandelen, zingen en samen plezier maken. Dat is de Avond4daagse!  
 

Van 29 mei t/m 1 juni zal voor de 11e deBOL JUNIOR AVOND4DAAGSE BEMMEL 

gehouden worden. Als school doen wij ook dit jaar weer mee aan dit leuke evenement. 
 
Hieronder vindt u de verschillen tussen de afstanden en leeftijden en informatie over het 
inschrijfgeld ook de deelnemende ouder betaald de betreffende bijdrage van € 5. U hebt dan 
als ouder ook recht op een medaille en een versnapering onderweg.  
   

5 km 5 km 7,5 km 
met school zonder school zelfstandig 
alle leeftijden vanaf 9 jaar vanaf 9 jaar 
€ 5  € 5 euro € 5  
wel T-shirt geen T-shirt geen T-shirt 
ouder begeleidt kind kind loopt zelfstandig  kind loopt zelfstandig 
Start 18:15 uur Start 18:15 uur Start 18:00 uur 

 
Alle kinderen t/m 8 jaar en de leerlingen die meelopen met de Borgwal moeten dus onder 
begeleiding van een volwassene lopen.  
 
Alle deelnemers, zowel kinderen als begeleiders, krijgen een eigen knipkaart aan een 
keycord. Bij inschrijving ontvangt u de startkaart de week voor de Avond4daagse ontvangt u 
de infobrief met meer informatie. 
 
Het lijkt ons leuk om met zoveel mogelijk kinderen als  groep van de Borgwal mee te lopen. 
(Uiteraard in die mooie T-shirts met het logo van de school!!) Loop je mee met de groep 
verzamel dan voor de starttijd van 18:15 uur bij de Borgwal-vlag op het Kinkelplein. 
 

Dus geef je op en loop gezellig vier avonden mee!!! 
 
Inschrijving via De Borgwal: 
Vanuit de werkgroep zitten we op drie momenten op school. Alléén op deze momenten is 
inschrijving van uw kind en uzelf voor de Avond4daagse via school mogelijk: 

 Maandag 23 april: 15:00 – 16:00 uur – op het schoolplein of in de hal; 

 Dinsdag 24 april: 15:00 – 16:00 uur – op het schoolplein of in de hal; 

 Woensdag 25 april: 8:15 – 9:00 uur – op het schoolplein of in de hal. 
 
Het is dan belangrijk te weten wie, welke afstand, met of zonder begeleiding en welke 
medaille er gehaald gaat worden. Graag bij inschrijving direct contant betalen, (nog) niet 
betalen is (nog) niet inschrijven.   
 
Let op! Alleen wanneer wordt ingeschreven via De Borgwal kan de medaille (en het 
presentje per kind), na de 4e dag, worden afgehaald bij de Borgwal-tafels in De Kinkel. 
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de werkgroep via het e-
mailadres: or@borgwal.nl, of persoonlijk bij de leden van de ouderraad: 
Marlene Kleinpenning, Linda Bierman, Ellen Berndsen en Marcel Mombarg.  

mailto:or@borgwal.nl
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Inschrijfformulier AVOND4DAAGSE BEMMEL 
 

 

Naam kind Groep 5 km  
Met school 

5 km 
zelfstandig 

… e 
keer 
(ivm 
medaille) 

     

     

     

     
 

 

Naam kind Groep 7,5 km 
zelfstandig 

… e 
keer 
(ivm 
medaille) 

    

    

    

    

 

Mobiel nummer waarop u bereikbaar bent tijdens de AVOND4DAAGSE: 

06 - ……………………………… 

 
 
Wanneer u een emailadres heeft, vragen wij u die hieronder te noteren. Wij 
zullen de informatie dan verder via email aan u doorgeven. 
 

………………………………………….. @ ……………………………………… 

 


