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VIRTUELE AVONDVIERDAAGSE 
Onderstaand bericht ontvingen wij van de Avondvierdaagse Duiven: 
 
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom 
lanceert de KWBN de  Avond4daagse – Home Edition. 
Daarmee stellen we alle deelnemers in staat om tussen 1 juni en 31 augustus 2020 hun eigen 
Avond4daagse te lopen, op 4 verschillende dagen, maar wél binnen 2 weken. 
Deelnemers kiezen zelf een startpunt en afstand (2,5, 5 of 10 kilometer). 
Daarbij stellen zij hun eigen routes samen met een speciale app van eRoutes. 
Wie de uitdaging volbrengt, krijgt na afloop de fel begeerde Avond4daagse-medaille thuis bezorgd. 
Inschrijfkosten zijn € 5,- per deelnemer.  
 
Onderstaand de link waar de wandelaars zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan de 
wandeltocht. 
  
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/ 
  
Rest ons om alle deelnemers veel plezier en succes toe te wensen tijdens de wandeltocht. 
 
Stichting Avondvierdaagse Duiven Groessen en Loo 
 
 
BERICHT VAN CAMPINA SCHOOLMELK  
Zoals bij u bekend heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni weer 
volledig open zullen gaan. Dit is onder voorbehoud dat het aantal besmettingen de komende weken 
niet substantieel toe zal nemen en de druk op de zorg dus niet te hoog wordt. Naar verwachting 
wordt hier op 2 juni een definitief besluit over genomen. 
  
Graag hervatten we de leveringen van Schoolmelk wanneer de basisscholen weer volledig 
opengaan. Wij hebben alle voorbereidingen hiervoor gedaan en zijn er klaar voor.  
  
Mocht de regering toch besluiten de scholen niet volledig open te laten gaan, dan zullen we 
levering van Schoolmelk niet meer opstarten voor de zomervakantie. 
  
 
VERLOREN  
Wie o wie heeft onderstaand horloge gevonden? Op het schoolplein 
of in het schoolgebouw?  
Een leerling uit groep 4a is deze verloren en zou hem graag terug 
willen.  
 
Alvast heel erg bedankt. Hopelijk vinden we hem snel.  
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DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
19 juni Studiedag, alle groepen vrij 

   


