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14 december 2018

Een bijzondere hardloopwedstrijd
voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
Schrijf je in via www.avsparta.nl

De Light in the Night Kidsrun wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.avsparta.nl

Doe mee met de Light In the Night Kidsrun!
Vrijdagavond 14 december 2018 organiseert AV Sparta alweer voor de 12e keer de Light In the Night
Kidsrun. Al jaren een super gezellige hardloopwedstrijd in het donker, op en rondom de atletiekbaan
van AV Sparta. Iedereen in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool kan gratis meedoen. Samen met je
vriendjes en vriendinnetjes loop je in het donker een route van ongeveer 2,4 kilometer. Lichtjes zorgen
voor een sfeervol geheel en je ouders, opa, oma, broer of zus moedigen je natuurlijk aan onder het
genot van een glaasje glühwein of chocolademelk. Zowel voor als na de wedstrijd krijg je een leuke
herinnering aan deze sportieve avond.

15 december 2017
Programma

19.00 uur Aanmelden in het clubhuis van AV Sparta (Sportpark Westvliet, Groene Zoom)
19.30 uur Gezamenlijke warming-up
19.40 uur Startschot
20.00 uur Prijsuitreiking in de kantine van AV Sparta

Aanmelden
Je kunt je vooraf aanmelden via de website van AV Sparta (www.avsparta.nl). Dit kan tot uiterlijk 13
december 22.00 uur. Na-inschrijven kan ook nog op de avond zelf, van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
clubhuis van AV Sparta op sportpark Westvliet. Er kunnen maximaal 400 kinderen meedoen. Geef je
dus snel op!!

Kledingadvies
Trek soepel zittende sportkleding en sportschoenen aan en zorg ook voor een warme trui of jas.

Trainen
Op de dinsdagen: 20 november, 27 november en 4 december 2018 is er op de atletiekbaan van Sparta
op sportpark Westvliet van 17.00 tot 18.00 uur een gratis training voor alle kinderen die met deze run
mee willen doen.
Een bijzondere hardloopwedstrijd

Vragen?

voor kinderen uit groep 4 t/m 8.

Stuur een mailtje naar: sparta.molenloop@gmail.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je in via www.avsparta.nl

Like ons op Facebook en blijf zo op de hoogte. Zoek op Facebook op Light In the Night Kidsrun.
Tot 14 december!

De Light in the Night Kidsrun wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.avsparta.nl
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