Avond4daagse De Terp
28 mei t/m 31 mei 2018
Wat was het een fantastische
wandelweek. Helaas moest de
dinsdag worden afgelast vanwege
code oranje, maar de andere
dagen heeft het weer ons gelukkig
niet in de steek gelaten. En lopen
in het zonnetje maakt het voor alle
deelnemers (en de organisatie…)
een stuk makkelijker om de
eindstreep te halen!
Na het startschot van meester
Rutger op maandagavond
vertrokken alle Terp-kinderen voor
hun avondvierdaagse-avontuur!

Voor de kinderen uit groep 8
(waarschijnlijk) de laatste keer,
voor de kleuters uit groep 1/2
(veelal) de eerste keer. We willen
alle Terp-kinderen en hun ouders,
opa's/oma's die hebben
meegelopen enorm bedanken voor
hun enthousiasme tijdens de 3
wandeldagen! We zijn ontzettend
trots op alle kinderen van De Terp
die hebben meegelopen. Jullie zijn
toppers! We wensen jullie veel
leesplezier met deze terugblik op
de A4D 2018!
Het Avond4daagse-team
Nathalie, Rob, Tom, Arianne,
Brigitte, Nicole en Sabine

Foto’s
Benieuwd naar hoe Weesp Terpblauw kleurde? Bekijk dan snel
ons Avond4daagse 2018
fotoalbum:
https://myalbum.com/album/L8
sWem9Dupj9
Zelf nog leuke foto’s en/of filmpjes
gemaakt? We nodigen je uit om ze
aan het album toe te voegen!

Feiten en cijfers

Wisten jullie dat:

Er waren 150 Terp-lopers voor
een medaille, 139 leerlingen, 3
oud-leerlingen, 1 opa en 7
ouders. Daarvan liepen er 110
de 5km en 40 de 10km.

❖ We maar liefst 150 lopers voor een medaille hadden dit jaar?
❖
❖ Meester Rutger het startschot gaf op de maandagavond?
❖ Er ongeveer 60 meter over 'vers', plakkerig asfalt gelopen moest
De meeste Terp-leerlingen
worden?
liepen de avondvierdaagse
voor de 1e keer (28x). Ook
❖ We op dag 1 al de eerste bijna-blaar hadden na km 3-4 en Maartje met
zijn er medailles uitgedeeld
pleister gewoon de 10 km heeft volgemaakt?
met de volgende
❖ We dit jaar voor het eerst alle avonden een AH Waterpost hadden?
herinneringsnummers:
❖ De Terp-kraam op maandag bezet werd door juf José, Silvia, Nathalie
(28x), 2 (21x), 3 (26x), 4
en Brigitte?
(23x), 5 (24x), 7 (8x), 8 (2x),
❖ Zowel de 10 als de 5 km dit jaar een kop- en staartloper hadden?
10 (2x) en 16 (1x)
❖ Deze herkenbaar waren door Terp-vlaggetjes?
❖
❖ Zij hierdoor niet te missen waren?
❖ Meester Erik zijn eigen EHBO-set mee had elke avond?
Dit jaar groep 6 verreweg de
❖ Daar een zalfje in zat die op Jasmijn haar benen werden gesmeerd
meeste lopers had, maar liefst
23 van de 25! Op de voet
omdat haar benen namelijk kriebelden door de brandnetels?
gevolgd door: groep 3 (18 van
❖ De dinsdag helaas afgelast werd vanwege de slechte
de 22), groep 8 (23 van de
weersvoorspellingen?
28), groep 4 (20 van de 26),
❖ We woensdag de oorspronkelijke route van dinsdag hebben gelopen?
groep 5 (19 van de 25) en
❖ We dikke druppels aan de start hadden en gedonder in de verte?
groep 1/2 (24 van de 56).
❖ We gelukkig toch konden vertrekken en het prachtig mooi weer werd?
❖
❖ Monique en Patrick Kaale bij De Terp-kraam stonden?
❖ Er een mooie regenboog werd gespot?
De jongste loopster dit jaar
❖ Opa Lex en Tom een lekker tempo hadden bij de 10km?
was Sophie Bouman.
❖ Ook de 5 km echt heel snel heeft gelopen dit jaar?
❖ Bij terugkomst de Terp-ijskar klaarstond en dat ijscoman Khalid en
zijn ‘assistentes’ juf Anja en juf Monica ons voorzien hebben van
heerlijke ijsjes?
❖ Er voor de start op donderdag een fietser in botsing kwam met Vera? En Jesper daardoor ook
viel? Zij beiden door meester Erik werden verzorgd op de tribune en net op tijd klaar waren
om te starten?
❖ Vera het ondanks haar ingepakte knieën helemaal tot het einde heeft volgehouden.
❖ Meester Rutger bij de molen heeft gespeecht?
❖ Hij de eerste medaille aan meester Erik overhandigde omdat hij alle vier de avonden met de
tien kilometer heeft meegelopen?
❖ Sophia donderdag jarig was en door alle Terp-kinderen en alle supporters werd toegezongen?
❖ Daarna alle kinderen hun medaille omgehangen kregen?
❖ Alle kinderen weer een mooie bloem van restaurant Il Bocconcino da Rimini kregen?
❖ Bij de molen niet alleen meester Rutger en meester Erik stonden, maar juf José, juf Marionne,
en BSO-juffen Mirjam en Jolanda er ook waren?
❖ Een aantal kinderen verkoeling zochten in de Vecht?
❖ Het defilé dit jaar met een heuse muziekband was?
❖ De intocht door het centrum hierdoor een groot feest werd?
❖ Er luidkeels door de kinderen van De Terp werd gezongen?
❖ We speciale liedjes voor voor juf José en meester Erik hebben gehoord?
❖ Wine, Tim, Eva en Hanna uit groep 8 onze vlaggendragers waren?
❖ Hanna en Tim voor de 8e keer meeliepen?
❖ De opa van Jinthe en Ymke al voor de 16e deelnam?
❖ De koploper van de 5 km volgend jaar zeker terugkomt?
❖ De staartloper van de 5km er volgend jaar ook weer bij is?
❖ Andries - de vader van Kick en Sepp - heel goed en hard het terp-lied kan zingen?
❖ Björn - de vader van Ruben - maar liefst 165 foto's gemaakt heeft?
❖ We dankzij Jeroen - de vader van Esmée en Isabel - veilig konden oversteken?
❖ Wij dit jaar afscheid nemen van 2 leden van de Team A4D De Terp?
❖ Wij Tom en Brigitte enorm willen bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren?
❖ Team A4D De Terp met heel veel plezier de 2019-editie gaat organiseren?
❖ De datum inmiddels bekend is?
❖ De Avondvierdaagse 2019 wordt georganiseerd van 13 t/m 16 mei 2019?
❖ We hopen dat jullie allemaal weer meedoen?!
❖ Dit het einde van deze Wist je dat-jes is?

