
Afspraken/regels Avondvierdaagse De Piramide  De Avondvierdaagse wordt georganiseerd door Avondvierdaagse Rijswijk. De Oudervereniging stelt ten doel dat kinderen van De Piramide gezamenlijk als school mee kunnen lopen. Dit doen wij door vooraf de inschrijvingen te verzorgen. Om de loop goed te laten verlopen hebben we enkele regels voor een ieder die met ons meeloopt.   Inschrijven Inschrijven gebeurt door het invullen van het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kan samen met het inschrijfgeld worden ingeleverd bij de Oudervereniging op school. Zij zullen hiervoor één of meerdere ochtenden aanwezig zijn op school. Datum en tijd staan vermeld op het aanmeldformulier. Ingeschreven kinderen moeten begeleid worden door minimaal één ouder/verzorger die zelf ook mee loopt. Ook de ouder/verzorger kan zich inschrijven voor een medaille, maar dit hoeft niet.   Begeleiding  De Oudervereniging regelt voor de leerlingen van de Piramide de inschrijving voor het meelopen als groep zodat we als school kunnen deelnemen tijdens de Avondvierdaagse. De school zelf regelt dit niet. Voor vragen voor de inschrijving kunt u contact opnemen via ovpiramide@live.nl. Voor vragen over de loop zelf kunt u contact opnemen met de organisatie via avondvierdaagserijswijk@gmail.com. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw kind gedurende de loop. De oudervereniging is niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade en/of letsel welke is ontstaan tijdens de loop en kan uw kind tijdens de wandeling niet in de gaten houden. Wij gaan er vanuit dat iedere ouder/verzorger zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor een veilige loop.   Niet aangemeld maar toch nog meelopen?  Als uw kind na het sluiten van de inschrijftermijn besluit alsnog mee te willen lopen, kan dit alleen als u hem/haar zelf aanmeldt bij het startbureau op het stadhuis. Houd rekening met een lange wachttijd. Hij/zij wordt dan niet op de kaart van de groep bijgeschreven, maar kan wel met een eigen stempelkaart met de groep meelopen. Loopt uw kind onaangemeld mee, dan krijgt hij/zij uiteraard geen medaille.   Start van de wandeling De wandelingen starten om 18:00. Wij verzoeken iedere deelnemer om 17:45 uur aanwezig te zijn op het stadhuisplein. Op donderdag (de laatste wandeldag met aansluitend het defilé) wordt gestart om 18:30 uur. I.v.m. het uitdelen van de medailles vragen wij toch om 18:00 al aanwezig te zijn op het stadhuisplein.  Kleding  We vinden het leuk als alle kinderen in hun schoolshirt meelopen.   Medailles  Deze worden op de laatste wandeldag uitgedeeld vóór de wandeling zodat tijdens het defilé iedereen zijn medaille kan laten zien.   De schoolvlag  Geen avondvierdaagse zonder schoolvlag! Deze mag afwisselend door de lopers gedragen worden en zoveel mogelijk vooraan in de groep.  Tijdens het wandelen  - Blijft de groep zoveel mogelijk bij elkaar.  - Gooien we geen rommel op straat.  - Blijven we op de (voet-)paden en lopen niet door tuinen, struiken en/of perkjes.  - Houden we elkaar in de gaten.  - En zingen we het schoollied van De Piramide!  


