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Betreft: Scholenveldloop “Wisselbeker van de Gouverneur” 
 
 
Geachte ouders, beste sportvrienden 
 
 
Dit jaar zullen wij met onze school opnieuw deelnemen aan de scholenveldloop “Wisselbeker 
van de Gouverneur”. Op woensdag 26 oktober zal deze cross naar jaarlijkse traditie doorgaan 
in het Provinciaal domein Zilvermeer in Mol. De eerste start is voorzien om 14.15 uur. 
Zoals alle voorgaande jaren hopen wij opnieuw de wisselbekers naar onze school te halen. 
 
Wij rekenen erop dat niet alleen de zogenaamde “betere” lopers maar ook zoveel mogelijk 
andere kinderen zullen deelnemen aan deze cross en dit o.a. om de volgende redenen: 

• Wij hopen met gans de school een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

• Voor en na de cross is er voldoende tijd om mee te doen aan allerlei sportieve animatie. 

• Indien 50% van onze schoolbevolking (= 160 leerlingen) in de uitslagenlijst voorkomt, 
organiseren wij op het einde van het schooljaar een extra sportdag voor gans de 
school! Weet je nog die schitterende sportdag in het Zilvermeer in Mol? 

• Indien we met de meeste leerlingen deelnemen aan de cross wint onze school 
sportmateriaal ter waarde van € 150! 

 
Leeftijdscategorieën en afstanden in meter: 
 

Geboortejaar Afstand 

2016 200 meter 

2015 200 meter 

2014 400 meter 

2013 400 meter 

2012 600 meter 

2011 600 meter 

Leerkrachten en 
ouders 

1800 meter 

    
 

Wij willen dit jaar opnieuw 

gaan voor 200 deelnemers!!!!!! 
(leerlingen, ouders en leerkrachten samen) 
 
  



Praktisch 
- Wij vertrekken aan de school met de autobus om 12.30 uur. 
- Voor het vervoer met de bus wordt een bijdrage gevraagd van € 5 per deelnemer. 

Dit bedrag komt automatisch op de schoolrekening. 
- Wij hopen omstreeks 17.30 uur terug in de school te zijn. 
- Wat meebrengen? 

o Goede loopschoenen 
o Turntruitje van de school 
o Kort broekje 
o Trainingsvest en –broek om aan te trekken voor en na de cross. 
o Eventueel een regenvest. 
o Drie veiligheidsspelden (om je borstnummer op te spelden) 
o Eventueel wasgerief 
o Middagmaal; ’s Middags kunnen de deelnemers in de school blijven eten (er 

kunnen echter geen bonnetjes gekocht worden). 
 
 Wij zoeken nog enkele ouders van deelnemers van het eerste tot en met het vierde leerjaar  
   die mee de begeleiding van de leerlingen zouden willen verzorgen tijdens deze cross. 
   De taak van de begeleidende ouders bestaat uit het volgende: 

- Even voor de start de trainingsbroeken en trainingsvesten verzamelen van de leerlingen 
die moeten lopen. Met deze kledij naar de aankomst gaan zodat de aankomers na de 
cross onmiddellijk iets warm en droog kunnen aantrekken. Deze aankomst verloopt 
zeker in het eerste en tweede leerjaar nog steeds een beetje chaotisch. 

- Voor en/of na de cross de leerlingen begeleiden bij de randanimatie.  
 
Indien u, uw dochter of zoon zou willen deelnemen aan deze scholenveldloop, gelieve dan de 
google form in te vullen ten laatste tegen 1 oktober! 
Ook voor ouders (grootouders) die zich willen engageren om onze leerlingen (1ste lj – 4de lj) te 
begeleiden, kunnen hun naam opgeven via dezelfde google form! Voor hen voorzien we een 
extra vrije plaats in de autobus. Alvast bedankt bij voorbaat. 
 
U kan het online formulier raadplegen via onderstaande link. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWyL0-
MeWgyEob7Cz6okFWRh45BFJl64mqeBSYWXHyJNHdA/viewform 
 
 
*Opgelet! Wie zich inschrijft, verbindt zich sowieso tot het betalen van de onkosten voor 
het vervoer! 
 
Met sportieve groeten 
 
Alle leerkrachten lagere school 
Brosens Guy (directeur basisschool)        
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