
   OP  ZATERDAG 

                  12 MEI 
Beste jongens en meisjes, geachte ouders. 

Op zaterdag 12 mei wordt de twaalfde editie gehouden van het scholenkampioenschap 

hardlopen van de gemeente Aa en Hunze. Het sportfestijn is een onderdeel van de Run van 
Gieten, die in de afgelopen jaren zo’n 1000 deelnemers op de been heeft gebracht. 

   
Aanmelding via de school tot  UITERLIJK    DINSDAG   24 APRIL 

 
Kinderen die zich aanmelden lopen met een startnummer met voornaam.  

Daarna is inschrijving alleen nog individueel mogelijk. Aanmelden kan ook nog op zaterdag 
12 mei in het pand van Tinten aan de Brink in Gieten, maar dan lopen ze zonder 

startnummer met hun voornaam 
 

Startnummer, tijdregistratie en medaille voor alle kinderen 
• Alle kinderen lopen met een startnummer en chip. Hierdoor kan ieder kind zijn/haar 

individuele tijd na afloop op de website opzoeken. 
• Na de finish krijgen alle kinderen een medaille en drinken. 

• In Gieten wordt ook gestreden om het qua Tand scholenkampioenschap van de 
gemeente Aa en Hunze. De tijden van het snelste kind (jongen of meisje) van de 
groepen 3 tot en met 8 bepalen het eindklassement. De zes tijden worden bij elkaar 

opgeteld. 
Kinderen kunnen gratis meedoen aan de jeugdlopen. Alle jongens en meisjes 

krijgen een medaille en de snelste kinderen gaan met een beker naar huis. 
 

Programma: 
14.30 uur: Oppie kabouterloop  500 meter leerlingen groep 1 

14.45 uur: Oppie kabouterloop  500 meter leerlingen groep 2 
15.00 uur: quaTand jeugdloop groep 3   1000 meter 

15.15 uur: quaTand jeugdloop groep 4   1000 meter 
15.30 uur: quaTand jeugdloop groep 5   1600 meter 

15.45 uur: quaTand jeugdloop groep 6   1600 meter 
16.00 uur: quaTand jeugdloop groep 7 en 8   2400 meter 

 
 

Alle info is ook te vinden op www.runvangieten.nl 
_______________________________________________________________ 

               
 Ja, ik geef mij op voor de Run van Gieten: 

 

 
              Naam:.................................................................................... 

 
              Groep:.......................      Leeftijd ............................ 

 
              Telefoonnummer: ............................              ........................ 

 
              Dit strookje zo spoedig mogelijk inleveren bij je juf of meester 
 

 




