
De avond-4-daagse Berkel en Rodenrijs 13 t/m 16 juni 2017 
 
Nog even en dan gaat de avond-4-daagse in Berkel, voor de 22-ste keer, weer van start. Aan 
dit supergezellige evenement doen ieder jaar meer kinderen mee en De Klipper is altijd 
goed vertegenwoordigd. Zullen we onze wandelschoenen uit de kast halen en er weer een 
groot feest van maken? Net als andere jaren kun je kiezen voor 2,5 en 5 km. 
 
Inschrijven: 
Inschrijven doe je door het inschrijfformulier bij deze brief in te vullen en samen met de 
inschrijfkosten in een dichte envelop uiterlijk 26 mei in te leveren bij je eigen leerkracht. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 voor lopers (met medaille) en € 1,00 voor begeleiders 
(zonder medaille). In verband met de aansprakelijkheidsverzekering van de Scouting en de 
kosten van de verkeersveiligheid wordt verwacht dat alle begeleiders zich inschrijven. Een 
extra donatie voor de Stichting Avond-4-daagse Berkel en Rodenrijs is altijd welkom. De 
Ouderraad verzorgt de inschrijving en de organisatie van de avond-4-daagse voor De 
Klipper. 
Mocht je te laat zijn met inschrijven bij school, dan kun je je nog individueel inschrijven bij 
de start. Inschrijvingen na 26 mei kunnen we niet meer aanbieden bij de Scouting. 
 
Klippershirts: 
Het is leuk als de Klipperkinderen goed herkenbaar zijn. Trek daarom je Klippershirt aan of 
koop er een! De inmiddels bekende sportshirts met Klipperlogo kunnen niet alleen worden 
gebruikt tijdens de avond-4-daagse, maar ook bijvoorbeeld bij de gymles, sportdagen, 
schoolreisje of een andere schoolactiviteit (en zelfs ook niet-schoolactiviteiten). Shirts zijn 
iedere avond te koop (€ 7,50) voor de start van de wandeling bij de Klipper tafel. Graag 
gepast geld meenemen.  
 
Verzamelen: 
De wandeldagen verzamelen we tussen 18:15 en 18:30 uur bij het verzamelpunt: het 
evenemententerrein naast zwembad De Windas. Kom zoveel mogelijk op de fiets, want 
parkeerruimte is beperkt. We mogen gebruik maken van de toiletvoorzieningen van het 
zwembad, maar van tevoren plassen is zeker aan te raden. Ons Klipper verzamelpunt zal 
duidelijk aangegeven worden door een (of meerdere) Klipper vlag(gen). Zorg dat je op tijd 
bent want het is het leukst om met de hele groep van De Klipper tegelijk te starten. Het zou 
fantastisch zijn als onze school als één grote, gezellige, sportieve groep wandelaars door 
Berkel loopt. Na afloop kun bij de organisatie je stempel halen. Je krijgt dan meteen het 
startstempel voor de volgende dag. Ook is er voor iedereen een bekertje limonade van de 
organisatie en bij de Klipper tafel kun je iets lekkers halen. Op vrijdag worden alle kinderen 
feestelijk onthaald en kunnen ze hun medaille ophalen bij de Klipper tafel. 
 
Spelregels: 
Natuurlijk zijn er bij zo’n groot evenement ook wat spelregels. 
 

1. Hoewel we als school gezamenlijk lopen zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun 
kinderen. 

2. Kinderen van de groepen 1 tot en met 6 mogen alleen meelopen onder begeleiding 
van een ouder/verzorger. Natuurlijk is het mogelijk om met ouders onderling 



afspraken te maken als 4 dagen meelopen niet haalbaar is. Kinderen van de groepen 
7 en 8 mogen alleen meelopen. 

3. We starten iedere avond gezamenlijk om 18:30. Start niet eerder, want dan staan de 
verkeersregelaars nog niet op hun plek. 

4. Luister naar de aanwijzingen van de organisatie en de verkeersregelaars. 
5. Gedraag je netjes: geen alcohol op straat, niet door tuinen en plantsoenen lopen en 

rommel in de vuilnisbak. 
6. Denk aan goede schoenen, regenkleding en eventueel wat extra drinken. 
7. Breng een zonnig en gezellig humeur mee en een ruime tekstkennis van 

sfeerverhogende liedjes als “een potje met vet”, “de paden op, de lanen”! 
 
Voor meer informatie zie www.avond4daagse-berkelenrodenrijs.nl. Hier kun je de routes 
downloaden en printen en vind je alle informatie die je in deze brief mist. Mocht je nog 
vragen hebben dan kan je die kwijt bij or@daltondeklipper.nl 
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