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Woensdag 5 oktober 2022
Sportpark Zuid, Bussum

Hét sportieve 
evenement voor 
alle basisscholen 

uit Bussum en 
omgeving!

Inschrijven
Eén van je ouders regelt de inschrijving. 
Deze persoon wordt tevens de contact-
persoon. Inschrijven kan tot uiterlijk 
vrijdag 30 september 2022 en uit‑
s luitend via www.scholenestafette.nl 

Alle aanmeldingen worden per e-mail bevestigd.

VRAGEN EN MEER INFORMATIE?
Kijk op www.scholenestafette.nl 

of vind ons op Facebook 
(Scholen-Estafette Bussum en omstreken)

Contactpersoon Anne Johan Lynch
scholenestafette@avtempo.nl

Tel. 06 38 23 23 69 (wisselend bereikbaar)
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TEMPO AtletiekVereniging
Sportpark Zuid (vlakbij Spant!) Voormeulenweg 24c

www.avtempo.nl

Mede mogelijk gemaakt door: CSO Marketing Communicatie.

Kosten
De kosten zijn € 8,‑ per estafetteteam. 
Graag bij voorkeur met pin (gepast) betalen op 
de wedstrijddag. 

DE GELDENDE MAATREGELEN VAN HET RIVM 

EN DE ATLETIEKUNIE ZIJN VAN KRACHT!
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Op woensdag 5 oktober 2022, in het nieuwe school-
jaar, organiseert TEMPO Atletiekvereniging voor 
de basisscholen uit Bussum en omgeving voor de 
negende keer De Scholenestafette op de atletiek-
baan van het Sportpark Zuid te Bussum.

Vier kinderen uit dezelfde groep, vormen samen 
een estafette team. Ieder teamlid loopt op de 
atletiekbaan 1 rondje van 400 meter. 
Na ieder rondje wordt het estafettestokje 
aan de volgende van het team over-
gegeven. Welk team is het snelst? 
Meerdere teams uit jouw 
groep zijn ook mogelijk! 

Per keer starten 8 estafetteteams. Bepaal met je 
estafetteteam de volgorde van de teamleden. 
Nummer 1 start en nummer 4 gaat als laatste over 
de finish. Op jouw startnummer staat je teamnaam 
en de tijd dat je moet starten. 

Prijzen
Jazeker! Voor de groepen 5 t/m 8 apart (van alle starts 
in jouw groep). Welk estafetteteam zet de snelste tijd 
neer… Welke school wordt estafettekampioen? Ook 
voor de nummers twee en drie is er een prijs in stijl. 
Alle deelnemers ontvangen tevens een herinnering.

Voor wie
Kinderen uit de groepen  
5 t/m 8. Stel je estafetteteam 
samen van kinderen uit 
dezelfde groep. Geef je 
estafetteteam een knallende 
naam. Het meest ideaal is 
een estafetteteam met alleen 
maar kinderen uit 1 groep. 
Toch kan het gebeuren dat je 
bijvoorbeeld met 2 kinderen 
uit groep 6 en 2 uit groep 7 
alleen maar een estafetteteam 
kan maken. Geen probleem, 
jullie doen dan mee in de categorie groep 7.  
Gemengde estafetteteams van jongens en meisjes 
zijn natuurlijk ook geen probleem.

Alle estafetteteams komen 1x in actie en lopen tegen 
dezelfde leeftijdsgroep. Naast het lopen van de 
estafette kunnen de kinderen ook nog kennismaken 
met andere onderdelen van de atletiek, zoals vortex 
werpen, ver- en hoog springen.

Supporters, familie en vriendjes
Iedereen mag je komen aanmoedigen langs de 
atletiekbaan. TEMPO AtletiekVereniging is deze  
dag vrij toegankelijk voor jouw supporters*.  

We hopen op een flinke opkomst! Kom kennis 
maken met TEMPO AV, proef de sfeer met je 
vriendjes en klasgenootjes, en ga de strijd aan  
met leeftijdgenootjes van andere scholen!

* Mits de dan geldende coronamaatregelen het toelaten.

EXTRA AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:
•  Trek sportkleding aan, bij voorkeur je 

school-sporttenue.
•  Neem goede sportschoenen mee. Schoenen 

met noppen (voetbal schoenen, e.d.) zijn 
niet toegestaan.

•  Tassen en kleding graag in de kleed-
kamers achterlaten.

•  TEMPO AV is niet aansprakelijk bij diefstal.
•  EHBO is aanwezig.
•  Voor de ouders en belangstellenden is 

een speciaal aanmoedigingsvak.
•  45 minuten voor aanvang van de start 

aanwezig zijn!
•  Fairplay vinden wij belangrijk.

Starttijden
Groep 5: 14.00 - 14.45 Groep 6: 15.00 - 15.45
Groep 7: 15.45 - 16:30 Groep 8: 16.30 - 17.15


