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Beste kinderen en ouders, 
 
In de week van 26 september t/m 2 oktober is in Vught: “de Week van de Atletiek”. De 
Vughtse Sportclub Prins Hendrik organiseert in die week de ‘Schoolatletiekwedstrijd’ en de 1 
KM scholierenloop tijdens de Meierijloop. Op woensdag 28 september  2016 vindt de 
Schoolatletiekwedstrijd plaats en kunnen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van alle 
basisscholen hieraan gratis deelnemen. 
 
Tijdens deze sportieve dag zullen de kinderen, op de prachtige atletiekaccommodatie van 
Vughtse Sportclub Prins Hendrik, in zelfgemaakte teams kennismaken met atletiek. Ze zullen 
onder andere gaan sprinten, hordelopen, werpen, stoten en afsluitend een stadionloop 
lopen. Tijdens de wedstrijd staat het kind centraal, ieder kind kan elk onderdeel meerdere 
keren proberen, dus je kan steeds proberen je eigen prestatie te verbeteren en uiteindelijk 
met je team de beste scores neer te zetten!  
Ieder kind ontvangt na afloop een leuke herinnering aan deze wedstrijd en er wordt een 
klassement opgemaakt voor de school. Het beste team mag zich voor een jaar “Vughtse 
Schoolatletiek kampioen’ noemen en krijgt hiervoor de ‘Vughtse Schoolatletiek 
Wisseltrofee’, een wisselbeker die een jaar lang op school mag blijven.  
 
Informatie  over schoolatletiekwedstrijd op woensdag 28 september 2016 
Deelname 
3 categorieën: 
Groep 3-4  - Groep 5-6  - Groep 7-8 
 
Inschrijven 
Bij voorkeur inschrijven per team (per categorie). Lukt het je niet om een team vanuit je 
school samen te stellen, dan mag je individueel inschrijven en maakt de organisatie van de 
individuele inschrijvingen een team. 
 
Teams 
Een team moet bestaan uit minimaal 6 en maximaal 11 kinderen, met tenminste twee 
jongens en twee meisjes. Je mag als school zoveel teams inschrijven als je maar wilt. 

 
Programma 
14.00 – 14.15 uur: Ontvangst (aanmelden en ophalen startnummers) 
14.30 uur:  Gezamenlijke warming up 
14.45 uur:  Start programma 
17.00 uur:  Afsluiting/prijsuitreiking  
 
Begeleiding 
Elk team dient bij voorkeur 2 begeleiders mee te brengen (één voor begeleiding van het 
team en één als schrijver van de prestaties). 
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Naam 
Verzin met je groep een leuke originele naam. Maak ook een leuk spandoek om je team mee 
aan te moedigen! 
 
MOVE Vught helpt ons bij de organisatie van de schoolatletiekwedstrijd door o.a.  extra 
begeleiding te regelen en te zorgen voor enthousiaste juryleden.  
Ben jij ook zo enthousiast geworden van de ‘Schoolatletiekwedstrijd’?  
Dan kun je nu een team inschrijven via atletiek.nu 
of door te klikken op de button inschrijven:  
LET OP: de inschrijving sluit op 23 september 2016 
 
Wij hopen dat er zoveel mogelijk kinderen van de partij zullen zijn! 
Er komt nog een informatiebrief waarin wij toelichten hoe de inschrijving moet verlopen. 
Meer informatie vind je ook op www.ph.nl  
Heb je nog andere vragen? Dan kun je een mail sturen naar j.vanlimpt@home.nl of 
info@movevught.nl. 
 
Tot ziens bij de ‘Schoolatletiekwedstrijd’ op woensdag 28 september 2016! 
 
Namens de wedstrijd Organisatie Commissie van Vughtse Sportclub Prins Hendrik 
 
 
Ook zin om zondag 2 oktober mee te doen met de scholierenloop (1 KM) tijdens de 
Meierijloop in het centrum van Vught? Dat kan! Inschrijven kan via www.meierijloop.nl 
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