Hilversum, 22 Maart 2019
Betreft: Hilversum Cityrun
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 MAVO & HAVO
De Hilversum Cityrun zal aankomende zondag 14 April 2019 plaatsvinden in het centrum
van Hilversum. Alle brugklasleerlingen lopen de ‘Prestatieloop’ van 5 km welke zal beginnen
om 14.45 uur. De leerlingen worden om 14.00 uur op het St. Aloysius College verwacht op
de tweede verdieping. Hier ontvangen zij een Aloysius shirt en een startnummer en als de
groep compleet is zullen wij gezamenlijk vertrekken richting het startpunt. Wij willen jullie
verzoeken om waardevolle spullen thuis te laten.
Mocht je met het openbaar vervoer komen, kom dan op tijd! Het start- en finishgebied ligt
praktisch naast het Centraal Station van Hilversum. Hou het weer goed in de gaten en kleed
je daar op. Loop in je eigen tempo en ga vooral niet te hard van start. Na de finish ontvangt
iedereen een unieke medaille.
Het parcours van de Hilversum Cityrun staat bekend als één van de gezelligste van het Gooi.
Met volop muziek en publiek bij het start- en finishgebied als langs de route. Er is een ruim
startgebied op marktterrein Langgewenst met aparte startvakken voor 5km en 10km lopers.
Na de finish is er een brede uitloop op het Marktterrein. Het parcours is verkeersvrij en
volledig verhard. De kilometerpunten staan duidelijk aangegeven. Langs het parcours zijn
meerdere drinkposten voor water. Net als in het verkeer geldt deze regel ook bij het
hardlopen in grote groepen. Houd zoveel mogelijk de rechterkant van de weg aan, zodat
snellere lopers links kunnen inhalen. Bezoek de website www.hilversumcityrun.nl voor het
parcours.
Wij hopen op een sportieve en gezellige dag waar leerlingen een mooie ervaring aan over
zullen houden en zo de kinderen met een ziekte kunnen helpen. Mochten jullie nog vragen
hebben dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Namens de sectie Biologie, Lichamelijke Opvoeding & Wiskunde;
Daniëlle Kramer
Afdelingsleider Klas 1 & 2
d.kramer@atscholen.nl

Kirsten van Broekhoven
Assistent Afdelingsleider Klas 1 & 2
k.vanbroekhoven@atscholen.nl

