
Beste leerlingen, ouders   

Op vrijdag 30 september nemen wij met onze school deel aan de gemeentelijke 

scholencross te Bergom. Deze scholencross wordt tijdens de lesuren georganiseerd en 

de deelname is dan ook verplicht voor iedereen. Hierbij enkele belangrijke afspraken: 

1. We zijn er ons van bewust dat niet elke leerling hier met even veel goesting naar 

uitkijkt, maar we nemen aan deze activiteit deel vanuit de FAIR PLAY-gedachte: 

- Wij willen onze leerlingen leren om voor zichzelf haalbare doelen voorop te 

stellen. Er zijn per reeks maar 3 podiumplaatsen dus niet iedereen kan als 

doel hebben om te winnen. Voor de meeste van onze kinderen ligt hun doel bij 

het plezier beleven aan een voormiddagje samen sporten in de buitenlucht. 

Wij moedigen hen aan om samen met medeleerlingen en op eigen tempo deze 

scholencross aan te vatten. 

- Wij willen sportief zijn tegenover onszelf en tegenover anderen en laten ons 

niet meeslepen in onze overwinningsdrang. We hebben dus respect voor onze 

tegenstanders en voor onze eigen mogelijkheden. 

- We moedigen iedereen aan om zijn persoonlijke doelen te bereiken. Moedig 

ook thuis uw kind aan om enthousiast deel te nemen en een haalbaar doel 

voorop te stellen! 

- Meedoen is belangrijker dan winnen!! 

 

2. Wij vragen jullie om uw kind die dag met sportieve kleren naar school te laten 

komen: 

• Uiteraard lopen wij met ons turnt-shirt van onze school.  

• Om te lopen dragen wij loopschoenen (schoenen met studs zijn niet 

toegelaten!!) 

• Breng 1 veiligheidsspeld mee om het startkaartje op te spelden 

• Zorg voor een rugzakje met drinken en een gezond tussendoortje. 

 

3. Supporters zijn zeker welkom, maar zullen moeten supporteren vanuit een 

supporterszone. Zo is het voor onze leerkrachten overzichtelijker om onze 

leerlingen op tijd aan de start te krijgen. 

Veel plaats om te parkeren is er niet, dus wij vragen om zo veel mogelijk met de 

fiets of te voet te komen. Als je toch met de auto komt, moet je parkeren aan de 

straat. Het terrein zelf in niet toegankelijk voor auto’s. 

 

4. De uitreiking van de medailles gebeurt telkens na elk blok van 4 gelopen reeksen. 

 

 



5. Alle kinderen lopen in de reeks van hun klas mee, ongeacht hun leeftijd. 

reeks 1: 1e leerjaar meisjes: 1 ronde     start: 9u30 

reeks 2: 1e leerjaar jongens: 1 ronde     start: 9u35 

reeks 3: 2e leerjaar meisjes: 1 ronde    start: 9u40 

reeks 4: 2e leerjaar jongens: 1 ronde    start: 9u45 

reeks 5: 3e leerjaar meisjes: 2 ronden (+- 400m)   start: 10u00 

reeks 6: 3e leerjaar jongens: 2 ronden (+- 400m)   start: 10u05 

reeks 7: 4e leerjaar meisjes: 2 ronden (+- 400m)   start: 10u10 

reeks 8: 4e leerjaar jongens: 2 ronden (+- 400m)   start: 10u15 

reeks 9: 5e leerjaar meisjes: 3 ronden (+- 600m)   start: 10u30 

reeks 10: 5e leerjaar jongens: 3 ronden (+- 600m)  start: 10u35 

reeks 11: 6e leerjaar meisjes: 3 ronden (+- 600m)  start: 10.40 

reeks 12: 6e leerjaar jongens: 3 ronden (+- 600m)  start: 10.45  

6. Plannetje scholencross: 

 

Wij hopen er samen met jullie een fijne, sportieve en hopelijk ook zonnige en droge 

sportvoormiddag van te maken!! 

 


