DWARS DOOR DONGEN – KIDSRUN
Zaterdag 16 juni 2018
Hoe hard loop jij? Kom het testen bij de kidsrun!
Ook dit jaar vormt de Hoppenbrouwers/Positif kidsrun de aftrap van de
hardloopwedstrijd Dwars door Dongen. Iedereen die op de basisschool zit, mag
meedoen. Je maakt kans om in je groep een medaille te verdienen.
Wat gaan we doen?
De kidsrun vindt plaats op de Atledo-Accommodatie, sportpark Hertog Jan
Groep 1 en 2
rennen 400 m
1 rondje rond de atletiekbaan
Groep 3 t/m 8
rennen 800 m
2 rondjes rond de atletiekbaan
Wat kun je winnen:
Iedereen die op zijn/haar afstand finisht is natuurlijk al een winnaar! Je krijgt een leuke herinnering.
Maar er zijn ook medailles te verdienen voor de nummers 1 t/m 3 per groep, jongens en meisjes apart.
Ook krijgt elke deelnemer een 10-rittenkaart om 10 keer gratis mee te trainen bij Atledo! Je krijgt dus de kans
om een echte atleet te worden. Misschien zit er in jou een “Nadine Broersen” of “Usain Bolt”?
Win de mooie wisselbeker voor je school !!!
Omdat meedoen belangrijker is dan winnen, is er een wisselbeker voor de school met het hoogste percentage
deelnemers. Elke school maakt kans om een heel jaar te pronken met deze beker. In 2017 won de
J.J.Anspachschool deze wisselbeker. Welke school gaat dit jaar de strijd met de J.J.Anspachschool aan?
Tijdschema zaterdag 16 juni:
Vanaf 15.00 uur kun je je startnummer komen ophalen.
Om 15.30 uur verzamelen we en start de gezamenlijke warming-up door L-Joy.
Om 15.45 uur start de eerste groep van de kidsrun, gevolgd door de starts van de andere groepen.
Rond 17:00 uur (zo snel mogelijk na afloop van de kidsrun) zal de prijsuitreiking zijn.
Inschrijven:
Meedoen aan de kidsrun is gratis.
Inschrijven gebeurt digitaal (tot uiterlijk 9 juni!) via www.dwarsdoordongen.nl/kidsrun
Je startnummer ligt dan op 16 juni voor je klaar.
Op 16 juni kun je je ook nog inschrijven, tot 14.45 uur.

Het is leuk als iedereen in het t-shirt van zijn eigen school loopt.
Doe jij ook mee?
Informatie: www.dwarsdoordongen.nl of via Jan Andries – 06-53142147

