Lenteloop voor scholen vrijdag 6 mei 2016.
Beste directie en turnleerkrachten,
Jullie school heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan de nieuwe formule van de “Lenteloop voor scholen” op vrijdag 6 mei
2016. Een samenwerking tussen DALO Lommel, SVS (stichting Vlaamse schoolsport) en de stad Lommel.

Hieronder volgt wat meer informatie.
De lenteloop zal doorgaan op de atletiekpiste van Dalo, achter de speeltuin, in de Sportveldenstraat. Een ideale gelegenheid om
kennis te maken met DALO.
De eerste drie kinderen van elke reeks krijgen een medaille. Verder krijgt elk kind, een versnapering en een gratis zwembeurt (in het
bijzijn van een betalende) geschonken door Centerparcs Vossemeren.
Dit jaar hebben we ook weer animatie voorzien voor de kinderen onder toezicht van animatieteam KAKETOE.
Hieronder kan je het loopschema vinden:
Eerst loopt er telkens een reeks meisjes en daarna een reeks jongens.
Tijdstip
19h00
19h15
19h35
20h00

Klas / geboortejaar
Kleuters 2010-2011-2012
1e leerjaar / 2009
2e leerjaar / 2008
3e leerjaar / 2007
4e leerjaar / 2006
5e leerjaar / 2005
6e leerjaar / 2004

loopafstand
200 meter
400 meter
400 meter
800 meter
800 meter
1000 meter
1000 meter

voorlopers
100 meter
200 meter
200 meter
300 meter
300 meter
300 meter
300 meter

Inschrijvingen:
De inschrijvingen kan je doen door de, in mail bijgevoegde Excel-file, in te vullen, en terug te sturen via mail aan
theo.mannaerts1@telenet .be en dit ten laatste op vrijdag 22 april.
Zo kunnen wij de gekleurde kaartjes, per reeks, voor de kinderen tijdig aanmaken en bezorgen in de school op maandag 2 mei. Het
eerste tabblad kan gebruikt worden door de leerkrachten in de klas. Op de andere tabbladen kan je de namen ingeven per
reeks/leeftijd.
Op de dag zelf is er ook nog gelegenheid tot inschrijven voor de late beslissers.
Het inschrijvingsgeld:
Zoals eerder gemeld is er dit jaar een kleine bijdrage in de kosten van, 1 euro per kind. Dit inschrijvingsgeld kan afgerekend worden,
de dag zelf op het secretariaat door de begeleidende leerkracht. Of je kan het vooraf bezorgen, bij mij thuis, op onderstaand adres.
In bijlage kan je ook een briefje vinden, met informatie voor de ouders, dat je eventueel kan kopiëren en meegeven met de kinderen.
Verder heb ik ook de flyer toegevoegd ivm onze “Groene Lommelse 10 miles”, op zaterdag 7 mei. Misschien leuk om met de
leerkrachten deel te nemen aan de estafette voor teams of aan een van de jogging-afstanden?
Alvast bedankt voor jullie medewerking, namens het Dalo-bestuur,
Mannaerts Theo, Keizer Karelstraat 6, 3920 Lommel,

tel. 011 / 55 23 47, gsm: 0485 / 07 65 77

