
Den Haag, 8 januari 2020 

 

 

Beste ouders en kinderen van De Paradijsvogel, 

 

Op zondag 8 maart 2020 zal de City Pier City-loop (CPC-loop) wederom plaatsvinden.  

Het zou geweldig zijn om tijdens de 2020-editie van de CPC, evenals voorgaande jaren, met heel 

veel kinderen en ouders van De Paradijsvogel vertegenwoordigd te zijn! 

Vind je het leuk om 1 km of 2,5 km hard te lopen, meld je dan zo snel mogelijk aan! 

Bij meer dan 50 inschrijvingen kunnen wij gebruik maken van een gratis eigen kraam die we zullen 

gebruiken als centrale verzamelplaats in het scholendorp voor de deelnemende leerlingen en 

begeleiders. Bij minder dan 50 inschrijvingen gaat de loop uiteraard wel door, maar hebben we 

geen centrale verzamelplaats en kan ook de bagage niet worden achtergelaten.  

Meer informatie kunt u lezen op de site van de CPC-loop https://www.nncpcloopdenhaag.nl/  

Aanmelden kan door onderstaand strookje ingevuld en tezamen met het inschrijfgeld (!) in te 

leveren bij Helma Vervuurt van de administratie. 

Op onderstaand strookje dient duidelijk aangegeven te worden voor welke afstand wordt 

ingeschreven.  

Inschrijven voor de CPC-loop kan tot uiterlijk vrijdag 17 januari a.s. 

De kosten en informatie voor de CPC-loop zijn als volgt: 

Als je meedoet met de loop, loop je altijd met begeleider (per gezin → minimaal 1 begeleider) 

➢ Scholenloop 1 km (Ernst & Bobbie Kinderloop); voor kinderen t/m 10 jaar. 

Kosten deelnemer (inclusief begeleider): € 7,- per persoon. 

➢ Scholenloop 2,5 km (Triodus Jeugdloop); voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.  

Kosten deelnemer (inclusief begeleider): € 8,- per persoon 

➢ Extra coachnummer voor een begeleider;  

(minimaal 1 begeleider per gezin / per loopafstand) 

Kosten extra coachnummer: € 3,50 per persoon 

Informatie ouders en begeleiders: 

➢ Ouders en begeleiders bij de Scholenloop 1 km en 2,5 km zijn verplicht om een zogenaamd 

coachstartnummer te dragen.  

➢ Zonder dit coachstartnummer wordt geen toegang tot het parcours toegestaan.  

➢ Begeleiders met een coachstartnummer hebben géén recht op een medaille.  

We vinden het belangrijk om te vermelden dat ouders zelf verantwoordelijk zijn 

gedurende de gehele dag voor de begeleiding, bagage en welzijn van hun eigen kind. 

We hopen veel aanmeldingen tegemoet te kunnen zien! 

Met sportieve groet,  

 

 

 

Isolde Salters-van Soest (gymleerkracht) 

 

 

 

 

https://www.nncpcloopdenhaag.nl/


 
 

 

 

JA, ik doe graag mee aan de CPC Scholenloop 1 km (*) 

Graag invullen en tezamen met gepast geld (€ 7,-)in een gesloten envelop inleveren bij 

de administratie.  

Let op: 

een extra begeleidersnummer nodig? Dan dient u € 3,50 extra in de envelop te doen! 

Elke loper dient via een apart strookje te worden aangemeld. 

 

 

Naam kind  

Leeftijd  

 

 

Naam begeleider  

Ouder van  

 

 

Naam extra begeleider  

Ouder van  

 
(*) lever het strookje, inclusief envelop met inschrijfgeld, in voor de door jou te lopen afstand 

 

 
 

 

 

JA, ik doe graag mee aan de CPC Scholenloop 2,5 km (*) 

Graag invullen en tezamen met gepast geld (€ 8,- ) in een gesloten envelop inleveren bij 

de administratie.  

Let op: 

een extra begeleidersnummer nodig? Dan dient u € 3,50 extra in de envelop te doen! 

Elke loper dient via een apart strookje te worden aangemeld. 

 

 

Naam kind  

Leeftijd  

 

 

Naam begeleider  

Ouder van  

 

 

Naam extra begeleider  

Ouder van  

 
(*) lever het strookje, inclusief envelop met inschrijfgeld, in voor de door jou te lopen afstand 


