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Beste ouders, 
 
De sportdienst van Evergem organiseert op woensdag 25 september (14.00 uur) de 
scholencross op de Dries te Doornzele. Behalve de kinderen (lagere school) mogen ook 
(groot)ouders deelnemen.  
 
Als je met eigen vervoer naar Doornzele gaat,  moet  je daar aanwezig zijn 15 minuten vóór 
de starttijd (zie keerzijde). Je kan ook gebruik maken van de bus. Daarvoor wordt wel een 
vergoeding van 2 euro gevraagd. Busgebruikers verzamelen om 12.50 uur op de school.    
De bus zal  rond 16.35 uur terug op school aankomen. 
 
Uw kind kan tijdens de middagpauze onder begeleiding blijven eten op school.                                                  
Gelieve dan voor eigen picknick en drank te zorgen. 
 
Mocht u of uw dochter/zoon deelnemen, dan wensen wij een schriftelijke inschrijving.  
Het strookje onderaan wordt ingevuld (ook voor deelnemende ouders) en uiterlijk tegen  
13  september terugbezorgd op school (+  2 euro indien men gebruik maakt van de bus). 
 
Wij wensen de deelnemers veel sportpret en danken u van harte voor de medewerking. 
 
Directeur Peter en de sportjuffen 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermee geef ik de toelating aan mijn dochter/zoon ……………………………….............................. 
leerling van het ….. leerjaar (klasnr. : …….) om op woensdag 25 september 2019 deel te 
nemen aan de scholencross op de Dries te Doornzele. 
 

o Zij/hij maakt gebruik van het busvervoer en betaalt 2 euro. 
 
Ouder(s), grootouder(s)………………………………………………………………………................................... 

o neemt/nemen deel aan wedstrijd dames (1475 m, 16.00 uur)  
o neemt/nemen deel aan wedstrijd heren (1850 m, 16.15 uur)  

 
…………………………………………………………………. zal/zullen niet deelnemen aan de scholencross. 
 

Handtekening ouder(s), 
 

PROGRAMMA 
 
Starttijd  leerjaar    afstand (bij benadering)  
14.00 uur 1

ste
 meisjes    725 m = 2 ronden  

14.10 uur 1
ste

 jongens   725 m = 2 ronden 
14.20 uur 2

de
  meisjes   725 m = 2 ronden 

14.30 uur 2
de

  jongens    725 m = 2 ronden 
14.40 uur 3

de
  meisjes   1100 m = 3 ronden 

14.50 uur 3
de

  jongens   1100 m = 3 ronden 
15.00 uur 4

de
  meisjes   1100 m = 3 ronden  

15.10 uur 4
de

  jongens   1100 m = 3 ronden 
15.20 uur 5

de
  meisjes   1100 m = 3 ronden 

15.30 uur 5
de

  jongens   1100 m = 3 ronden 
15.40 uur 6

de
  meisjes   1100 m = 3 ronden 

15.50 uur 6
de

  jongens   1100 m = 3 ronden 
16.00 uur meisjes middelbaar +                 1550 m = 4 ronden  
    moeders + leerkrachten  
16.15 uur jongens middelbaar  + 1950 m = 5 ronden 
    vaders + leerkrachten  

 

 De eerste drie van elke wedstrijd worden op het podium gevraagd onmiddellijk  
na hun aankomst. Zij ontvangen een medaille. 

 Er wordt verzameld 10 minuten vóór de wedstrijd in de voorziene ruimte (box) 
aan de start. 

 Bij het basisonderwijs wordt 3/4 ronde (+/- 325 m) voorgelopen. 
 Er is een apart “klassement” voor jongeren van 1

ste
 – 3

de
 middelbaar, 4

de
 – 6

de
  

middelbaar en ouders en leerkrachten, al lopen ze in dezelfde reeks. 
 

Recreatieve loop voor volwassenen 
Bij de laatste 2 reeksen kan men ook kiezen om bij de “loopgangmaker” te blijven en zo de 
veldloop aan een rustig tempo uit te lopen. Hier is geen plaats aan verbonden.  
 
Bij de reeks van volwassenen mogen ouders en grootouders van kinderen van de school 
deelnemen, alsook directie, leerkrachten, onderhoudspersoneel, …  
Zij tellen mee om het percentage te behalen die een school minimaal nodig heeft voor 
deelname aan Sportieve School.   

http://www.vbs-bijenkorf.be/

