
 

 

Beste ouders en leerlingen 

 

Ook dit jaar is er voor alle leerlingen uit de Vleterse scholen een gemeentelijke 

veldloop.  De organisatie ligt in handen van de sportleerkracht met hulp van collega’s. 

De gemeente steunt deze sportactiviteit met een financiële bijdrage. De wedstrijd 

gaat door op de voetbalterreinen van Woesten op woensdag 6 oktober 2021 om 

13u30.  De deelname is volledig gratis, je krijgt bovendien een appel en een flesje 

water.  Iedereen krijgt ook een medaille!   

ALLE LEERLINGEN KIJKEN ZELF VOOR VERVOER, SPREEK AF MET ANDEREN ... 

We beginnen met een gezamenlijke opwarming en daarna wordt er per leeftijd 

gelopen. 

De wedstrijdjes verlopen als volgt:        J=jongens, M=meisjes 

 
1.  M  eerste leerjaar  350 meter  1 ronde  

2.  J   eerste leerjaar  350 meter  1 ronde  

3. M  tweede leerjaar  525 meter  1,5 rondes  

4. J  tweede leerjaar  525 meter  1,5 rondes  

5. M  derde leerjaar  600 meter  1,75 rondes  

6. J  derde leerjaar  700 meter  2 rondes 

7. M  vierde leerjaar  700 meter  2 rondes  

8. J  vierde leerjaar  875 meter  2,5 rondes  

9. M  vijfde leerjaar  875 meter  2,5 rondes  

10. J  vijfde leerjaar  1050 meter  3 rondes 

11. M  zesde leerjaar  1050 meter  3 rondes  

12. J  zesde leerjaar  1225 meter  3,5 rondes 

 

De deelnemende leerlingen krijgen de woensdagvoormiddag op school hun 

wedstrijdnummer op de hand, zo weten ze gemakkelijk wanneer ze in de namiddag 

moeten lopen.  VERGEET JE SCHOOLT-SHIRT NIET AAN TE TREKKEN!! 

 

Zoals vorig jaar zullen onmiddellijk na iedere wedstrijd de medailles uitgereikt 

worden, zo verloopt alles veel vlotter.  Om 15u is de sportnamiddag zeker ten einde. 

 

Sportieve groeten 

Juf Elke 

 
Wil je deelnemen? Geef dan het onderstaand strookje af op school ten laatste op 28 

september. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik , ............................................................... ouder van ........................................................... 

uit het  ...................................... leerjaar 

geef hierbij de toestemming tot deelname van mijn kind aan de interscholen veldloop op 

woensdagnamiddag 6 oktober 

 

Handtekening van een ouder 


