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Om de avond4daagse voor iedereen leuk en veilig te houden, is er een aantal 

afspraken waar we ons met zijn allen aan moeten houden. Deze afspraken zijn 

in samenspraak met de scholen in Klazienaveen tot stand gekomen. Een ieder 

die zich inschrijft voor de avond4daagse, gaat akkoord met deze afspraken en 

belooft zich aan de afspraken te houden.   

 

De WSV De Tippelaar en de avond4daagse commissie wenst iedereen veel 

wandelplezier!   

Voorwoord: 
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Verzamelpunt voetbalveld VV Klazienaveen 

 

1. Per school /groep haalt één persoon de startbewijzen op uit de 

kantine van VV Klazienaveen en zorgt ervoor dat alle begeleiders van 

alle groepen van zijn/haar school een startbewijs krijgen. 

2. Dit startnummer komt overeen met de nummers op de bordjes op 

het veld. Dit is de plek waar de kinderen zich verzamelen.  

3. Begeleiders zijn uiterlijk om 17.45 uur aanwezig.(Voor begeleiders 

van de 15 KM geldt uiterlijk om 17.30 aanwezig 

4. Kinderen melden zich op het veld bij hun begeleider(s). 

5. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen. 

6. De kinderen blijven op het veld, dus NIET op de tribune en NIET in de 

dugouts of doelen.  

7. Eén begeleider haalt de door de sponsoren aangeboden versnapering 

voor vertrek op en deelt dit uit aan de groep, zodat na de start 

iedereen door kan lopen.  

 

Begeleiding 

 

1. Maximaal 2 begeleiders per 10 kinderen, maximaal 6 begeleiders per 

groep. Voor de groepen 1 en 2 geldt maximaal 1 begeleider per kind. 

2. Er loopt altijd 1 begeleider voorop en 2 begeleiders achteraan, de 

kinderen blijven er tussenin. 

3. Begeleiders lopen altijd aan de buitenkant van de groep. 

4. Alle begeleiders dragen gele veiligheidsvestjes.  

5. De kinderen lopen 2 aan 2 en blijven in de rij lopen. De begeleiders 

zien hierop toe. 

6. Let op dat er geen gezelschapslopers meelopen, dat is verwarrend 

voor de kinderen. 

7. Als een kind moet plassen, gaat er altijd een begeleider mee. 

8. Begeleiders roken niet tijdens het lopen (dat kan tijdens de pauze en 

na afloop). 

9. Probeer het telefoongebruik te beperken. Niet bellen en geen social 

media, daarvoor is de pauze.  

10. Foto’s maken mag, maar let op de privacy, geen herkenbare 

gezichten en geen namen op social media plaatsen.  

11. Ook tijdens de pauze zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het 

gedrag van de kinderen.  

12. Neem als begeleider een plastic tas/vuilniszak mee voor het afval 

onderweg, laat geen afval slingeren op straat. 

13. Houd de verkeersregels tijdens het lopen in acht. De groep loopt 

rechts van de weg, tenzij anders aangegeven.  

14. Volg de instructies van de verkeersregelaars op, zij staan er voor 

ieders veiligheid. 

 

Afspraken: 
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Ouders 

 

1. Geef uw kind niet teveel snoep, chips en drinken mee. Zeker geen 

energiedrankjes!  

2. Kom op tijd, zodat de groep op tijd kan vertrekken. In verband met 

de vele wandelaars kan er niet gewacht worden op kinderen die te 

laat zijn.  

3. Geen paraplu’s of buggy’s mee, dat is gevaarlijk en hinderlijk voor de 

rest. 

4. Zorg dat uw kind een telefoonnummer bij zich heeft, waarop we u 

kunnen bereiken in geval van nood.  

 

Na afloop 

 

1. Iedereen loopt terug naar het voetbalveld. Kinderen melden zich af 

bij hun begeleiders, daarna mogen de kinderen pas naar huis. De 

begeleiders blijven op het veld totdat het laatste kind is opgehaald. 

2. De begeleiders zorgen ervoor dat de startkaarten na binnenkomst 

weer ingeleverd worden bij de kantine van VV Klazienaveen.  

 

Slotavond 

 

1. Eén persoon haalt voor de hele school / groep de medailles op uit de 

kantine van VV Klazienaveen en deelt deze uit aan de begeleiders. De 

begeleiders delen ze uit aan de kinderen.  

2. De Medailles worden pas vrijgegeven als alle wandelaars op het veld 

zijn en het laatste muziekkorps is uitgespeeld. 

3. De begeleiders zorgen ervoor dat het veld schoon wordt 

achtergelaten, er staan containers op het veld.  

 

Afspraken: 
 

 


