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Haarlem, 06-09-2019
Beste ouder/verzorg(st)er,
De kinderen zijn weer gezellig begonnen aan het
nieuwe schooljaar. Wij hopen dat iedereen een
gezellige zomervakantie gehad heeft en lekker
uitgerust is. Om dit schooljaar weer lekker in
beweging te komen willen ook dit jaar weer als groep inschrijven voor de Halve van Haarlem. Dit
hardloopevenement wordt ieder jaar georganiseerd. Tijdens dit evenement kunnen deelnemers een afstand
afleggen variërend van 700 meter tot een halve marathon. Ook is het tevens een gezellige gelegenheid om
als ouders elkaar te spreken en de kinderen aan te moedigen.

Er zijn 2 afstanden waaraan we als groep willen deelnemen en waarvoor u uw kind kunt inschrijven, dit zijn:
Naam:
Afstand:
Leeftijd:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Kabouterloop
700 meter
t/m 5 jaar
29-9-2018
11:30 uur
Grote Markt
€ 5,00
KidsRun
1,4 km
6 - 12 jaar
29-9-2018
11:50 uur
Grote Markt
€ 5,00
Kabouterloop:
Het parcours van de Kabouterloop is een klein rondje door het centrum. Alle kinderen krijgen een
startnummer, medaille en kaboutermuts. Kinderen van 4 en 5 jaar mogen onder begeleiding van 1
volwassene lopen. Het parcours is volledig afgezet met hekken, linten en verkeersregelaars.
KidsRun:
Het parcours van de KidsRun is 1,4 km. De kinderen lopen 2x het rondje van 700 meter van de Kabouterloop.
Alle kinderen krijgen een startnummer en een medaille. Vanwege de drukte op het parcours is het niet
mogelijk om als ouder mee te lopen. Het parcours is volledig afgezet met hekken, linten en
verkeersregelaars.
De inschrijving wordt verzorgd door de oudervereniging. Daarnaast zorgen wij ook voor een verzamelpunt op
de Grote Markt. Het evenement zelf wordt op individuele basis gelopen. Dit is dus geen schoolactiviteit en
het opvangen van de kinderen na het hardlopen wordt niet vanuit school of de oudervereniging geregeld.
Inschrijven kan van Vrijdag 6 september tot en met vrijdag 20 september, door de volgende stappen te
doorlopen:
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per kind. Dit bedrag dient overgeboekt te worden op
rekeningnummer NL 36 INGB 0009 3895 54 t.n.v. Oudervereniging Willem van Oranjeschool te
Haarlem o.v.v. HvH 2019 ‘naam kind’ uit ‘groep’
Stuur een e-mail naar orwvo@outlook.com met onderstaande gegevens:
Naam kind + geslacht + geboortedatum + groep/klas
Welke afstand wil uw kind lopen (Kabouterloop of Kidsrun)
06-nummer + e-mailadres ouder(s) (voor last minute wijzigingen en/of bij calamiteiten)

Voor algemene informatie over dit evenement kijkt u op www.halvevanhaarlem.nl. Rond 27 september
ontvangt u per e-mail de laatste informatie.
Heeft u vragen? Stuur dan een mailt naar orwvo@outlook.com met als titel; Vraag over Halve van Haarlem.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Willem van Oranjeschool

