Avondvierdaagse
Avondvierdaagse Pakket
Samen gezond wandelen, eten & drinken.
14 t/m 17 juni 2022

Waarom deze samenwerking?
Eén van de grootste sportieve evenementen is de avondvierdaagse, een prachtig wandelevenement, maar ook
een evenement waar veel limonade en snoep wordt uitgedeeld. Wij willen u uitdagen om van de
avondvierdaagse een gezonde(re) sportactiviteit te maken!
Pak deze gezonde kans! Dit jaar kunt u weer gebruik maken van de unieke samenwerkingsactie tussen de PLUS,
Actief Putten & JOGG. Bestel de Avondvierdaagsepakketten en u bent in één keer klaar voor de avondvierdaagse.
Pakketkeuze. Met het pakket kunt u zelf de keuze maken wanneer u wat aanbiedt. Ons voorstel is om dagelijks
iets hartigs, fruit en groente aan te bieden. U kunt er echter ook voor kiezen om een groentedag, fruitdag en de
laatste dag van alles iets te doen, genoeg mogelijkheden!
DrinkWater! Veel kinderen drinken limonade voor of na het bewegen. Van limonade krijg je echter dorst, zit vaak
veel suiker in en het is slecht voor je tanden. Water daarentegen is een echte dorstlesser! Je kan het water nog
lekkerder maken door fruit, zoals citroen of sinaasappel, in de jerrycans of kannen te doen. Dit jaar valt de
7dagenwaterchallenge ook tegelijk met de avondvierdaagse, hier doen ook altijd veel kinderen aan mee!
Ouderbetrokkenheid. Informeer de ouders vooraf over wat de school doet aan gezond eten en drinken tijdens
de avondvierdaagse. U kunt ook nog een keuze maken om kinderen te adviseren om gezonde producten mee te
laten nemen of helemaal niets?
Cadeautjes na de avondvierdaagse (tip voor de ouders) Natuurlijk verdient je kind een beloning na zo’n
sportieve prestatie. Maar die hoeft niet perse ongezond te zijn. In plaats van snoep kun je bijvoorbeeld ook een
cadeautje aan een ketting of slinger bevestigen. Denk eens aan: Springtouw, toeter, waterpistool, sleutelhanger,
stoepkrijt, jojo, stuiterballen, plaktattoos, fluitje, toeter, zweetbandje, (strip)boek, bellenblaas, bal, frisbee,
waterballon etc.

Een hele week gezonde tussendoortjes
€10,00 voor 20 leerlingen!
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Bestellen kan gemakkelijk en snel via www.actiefputten.nl/plus-avondvierdaagsepakket
Let Op: Bestellen kan tot en met vrijdag 3 juni!
Ophalen: Maandag 13 juni na 15:00 uur bij de PLUS Wilmink, Gervenhof 4 Putten

Bij vragen, neem gerust contact op: actief@putten.nl

