
                                                   

 

 
Aan alle scholen van de basisscholen in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte 
 
 
Oldenzaal, 19 september 2022 

 

Geacht schoolteam en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op zondag 2 oktober 2022 is het zover. Het HMO Scholenkampioenschap!  
In deze brief vindt u de laatste informatie en enkele belangrijke mededelingen.  
 
Starttijden 
2 km: 14.20 uur (jeugd groep 6, 7 en 8)  
1 km: 14.45 uur (jeugd t/m groep 5)  
 
Startnummers 
De startnummers worden in de week voorafgaand aan zondag 2 oktober naar alle scholen 
gebracht en door de vakleerkrachten uitgereikt aan de kinderen die zich hebben 
ingeschreven. 
 
Op de dag van de Halve Marathon Oldenzaal staan er kraampjes tussen de finish en het 
gemeentehuis in de Kerkstraat. Iedere school heeft een eigen kraampje, te herkennen aan 
de vlag van de school en een A4 met de naam van de school. 
 
Op bijgevoegde plattegrond kunt u zien waar de kraampjes zich bevinden. Hier ontvangen de 
kinderen na de finish een beker drinken.  
 
Verzamelplaats 2 km loop  
De kinderen die meedoen aan de 2 kilometer verzamelen zich bij de kraampjes vanaf 14.00 
uur. Hier staan de vakleerkrachten/begeleiders te wachten. Vanaf hier wandelen de 
leerkrachten/begeleiders samen met de kinderen naar de startlocatie (let op: route via de 
Palthetuin).  
 
Verzamelplaats 1 km loop – let op: gewijzigd ten opzichte van vorige edities 
De kinderen die meedoen aan de 1 kilometer verzamelen zich bij Zwiep Kachels in de 
Marktstraat vanaf 14.30 uur. Hier staan de vakleerkrachten/begeleiders te wachten. Ook is  
hier een vrijwilliger van de HMO-organisatie aanwezig.  
 
 
  



Belangrijke informatie voor ouders  
Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen na de finish bij de kraampjes op te 
wachten. Dit is belangrijk om zo voldoende ruimte te houden in het finishgebied. Het biedt 
de kinderen tevens de mogelijkheid om nog een mooie eindsprint te maken!  
Spreek daarom goed met uw kind af dat hij/zij bij het kraampje van de eigen school blijft 
wachten.  
 
Tot slot willen wij een beroep doen op alle ouder(s)/verzorger(s) en kinderen om te wachten 
op de prijsuitreiking van de individuele winnaars en de scholenbokaal.  
 
Heeft u op de dag van de HMO vragen? Loop dan naar iemand van de organisatie, te 
herkennen aan een hesje met ‘organisatie’ op de rug. Zij zijn in de buurt van de kraampjes 
aanwezig.  
 
Voor de laatste informatie over de HMO scholierenloop: check onze website: 

https://halvemarathonoldenzaal.nl/scholierenloop-2/  

 
Heeft u vragen? Bel, mail of app gerust met ons via Bianca Menderink, via mailadres 
scholierenloop@halvemarathonoldenzaal.nl of 06-20368668. 
 
Wij wensen alle kinderen alvast heel veel loopplezier! 
 
Met sportieve groet, 
Namens Stichting Halve Marathon Oldenzaal, 
 
 
Bianca Menderink 
Coördinator Scholierenloop Halve Marathon Oldenzaal 
 
 
De Scholierenloop wordt mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren: 
 

 

  

 

https://halvemarathonoldenzaal.nl/scholierenloop-2/
mailto:scholierenloop@halvemarathonoldenzaal.nl

