
Aan alle wandelliefhebbers, 
 

Op dinsdag 12 juni gaat voor de 73ste keer de Zierikzeese Avondvierdaagse 

van start. Kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen zich d.m.v. het antwoordstrookje 

opgeven. (N.B. de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 kunnen zich alleen opgeven als 

er één van de ouders meeloopt). De kosten zijn  5 euro per persoon.  

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is er ook de mogelijkheid om alleen de 

laatste avond mee te lopen. Dit uiteraard ook alleen onder begeleiding van (een 

van) de ouders. De kosten hiervoor bedragen 2,00 euro. Ook de kinderen die alleen 
de laatste avond mee lopen, krijgen een medaille! 
 
We kunnen het vervoer in schoolverband regelen mits er voldoende auto’s 
beschikbaar zijn. Daarom vragen we u als ouder om uw medewerking. Het is echter 
heel handig als u onderling vervoer regelt. Meld dit dan a.u.b. wel even op het 
inschrijfstrookje. 
 

Elke avond vertrekken we om 18.10 uur vanaf de parkeerplaats bij school richting 
Zierikzee. In Zierikzee hoor je waar we ons moeten opstellen. 

De wandeltocht begint alle vier de dagen om 18.45 uur. Als je zin hebt om mee te 
doen, lever dan het inschrijfformulier, zo snel mogelijk in bij je meester of juf. 
 

LAATSTE INLEVERDAG VRIJDAG  1 juni!  

Graag ook gelijk het geld inleveren bij de leerkracht! 
 
Met vriendelijke groeten, 
personeel o.b.s. de Oosterburcht. 
 

Vul a.u.b. de strook volledig in! 

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

 

Naam:  ___________________________________ 

Groep:  _________ 

Ik doe mee voor de _______ e keer  (NIET VERGETEN IN TE VULLEN!) 

Mijn ouders zijn bereid om te rijden op: 

(desbetreffend hokje zwart maken a.u.b.) 
 
0  Wij regelen het vervoer zelf/onderling 
0  Dinsdag 13 juni  
0  Woensdag 14 juni 
0  Donderdag 15 juni 
0 Vrijdag 16 juni 
0  Elke dag 

0 Ik loop alleen de laatste avond mee (alleen groep 1 en 2!) 
 

Door verandering van de organisatie is het noodzakelijk, dat u op de laatste 

avond (vrijdagavond) zelf uw kind ophaalt in Zierikzee. 


