DEELNEMER *):

Voorletter(s): …………Achternaam: …………………………………………………………

Geslacht:

m / v

Adres: ……………………………………………………….. PC / Woonplaats: ………………………………………………………………….
Geb.datum:
Ik zit in groep
VAN

О

………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………….

…………………………… A / B/ C / combigroep ……
OBS De Bascule

(graag even de juiste school aangeven i.v.m. groepsindelingen)

О

CB De Zwaluw

О

CB De Bron

Ik wandel dit jaar voor de …………….e keer mee met deze wandel4daagse en wil hier graag een medaille voor ontvangen en geef me op voor deelname
aan de 5 km / 10 km (graag omcirkelen wat juist is). De kosten zijn € 5,00 per deelnemer.

Het aanmeldingsformulier plus € 5,00 deponeer ik in de ton van de wandel4daagse in een afgesloten boterhamzakje.
De ton staat in de hal van de school.

- deelname op eigen risico -

(Bij deelname van leerlingen uit groep 1 en 2 dient ieder kind door een volwassene te worden begeleid!)

Uiterlijk 2 mei a.s. inleveren !!
Voor informatie inzake startplaats en tijden: www.dololympia.nl/aw4d
N.B. Ouder/verzorger/deelnemer gaat ermee akkoord dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de subsidieaanvraag bij de
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van www.dololympia.nl
Contactpersoon Avondwandel4daagse:
Jantje Frieling, tel.: 0591-554648
Reacties bij voorkeur via e- mail:

aw4dtweelingdorp@gmail.com

Ik (naam ouder) ………………………………………………………………………………… van jongen/meisje (naam)………………………………………………………………………………
meld mij aan als vrijwilliger voor begeleiding van mijn zoon/dochter/groep tijdens de AvondWandel4Daagse voor
groep ………… A/B/C/combigroep ……… van …………………………………………………(naam school).

Ik kan meewandelen op de volgende avond(en):
О

maandagvond 12 juni 2017

О

dinsdagavond 13 juni 2017

О

woensdagavond 14 juni 2017

О

donderdagavond 15 juni 2017

(Bij deelname van leerlingen uit groep 1 en 2 dient ieder kind door een volwassene te worden begeleid!!!)
Mijn adres: ………………………………………………………………………………… te ………………………………………………
Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer: ……………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………

Voor informatie inzake startplaats en tijden: www.dololympia.nl/aw4d
Uiterlijk 2 mei a.s. inleveren !!
U wordt rechtstreeks door de organisatie benaderd over de avond(en) waarop u wordt ingedeeld.
Contactpersoon Avondwandel4daagse:
Jantje Frieling, tel.: 0591-554648
Reacties bij voorkeur via e- mail:

aw4dtweelingdorp@gmail.com

