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Almere, 3 april 2022 
 
 
Beste ouder/ verzorger, 
 
Van dinsdag 14 Juni tot en met vrijdag 17 Juni 2022 wordt in Nobelhorst weer de 
avond4daagse georganiseerd! Wij organiseren deze in samenwerking met de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland. 
 
Deze avond4daagse is voor alle leerlingen van Sterrenschool het Universum, de 
Verwondering, de Verbeelding, Montessori Campus, Kinderopvang Het Sterrenrijk en/of 
woonachtig in Nobelhorst, Vogelhorst, Oosterwold toegankelijk.  
 
We verzamelen bij de grote speeltuin bij Buurtschuur Midden (Nobellaan 13) in Nobelhorst 
om 18:00 uur. Hier is elke avond het vertrek- en eindpunt. 
 
Elke avond zal een ander rondje van 5km gelopen worden met halverwege een tussenstop 
met drinken en een kleine versnapering voor de kinderen.  
 
Op de feestelijke laatste avond (in de Buurtschuur) ontvangen alle deelnemende kinderen een 
medaille, diploma en iets lekkers. Op die laatste avond is het misschien een leuk idee om als 
ouder uw kind bij de laatste kilometer een pan met pollepel of iets dergelijks te geven, zodat 
ze veel lawaai kunnen maken.  
 
Let op, je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen kind(eren). 
Lijkt het je leuk? Schrijf je kind of kinderen dan zo snel mogelijk in via: 
 
https://www.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_AlmereNobelhorst 
  
De kosten zijn 6 Euro per kind (betaling per iDEAL). 
 
De inschrijving sluit op 27 mei 2022. 
 
Mocht uw kind al eerder gelopen hebben, vergeet dit dan niet te vermelden; er wordt 
dan voor de juiste medaille gezorgd. 
 
Zijn er nog ouders, opa’s, oma’s en/of verzorgers die als vrijwilliger mee willen helpen? Ook 
al is het maar voor een avond of een uurtje, graag jullie opgeven via: 
avondvierdaagse.nobelhorst@gmail.com. 
 
Wij hopen jullie te mogen begroeten! Met zijn allen maken wij de avond4daagse 
van Nobelhorst e.o. tot een succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Avondvierdaagse Almere-Nobelhorst 
 
Bart Wilders 
Robert Hommes 
Yvonne Mandemaker 
Jacquelina Hartong 


