
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief vindt u alles wat u moet weten over BFit, een bijzonder 
project waar uw zoon of dochter tijdens de lessen lichamelijke opvoe-
ding (LO) mee aan de slag gaat.  
 

MCD-Run eindloop  |  zondag 6 oktober 
 
Wat houdt BFit in? 
Alle tweedeklas leerlingen van Stad & Esch Diever gaan zich gedurende 
vijf weken tijdens de lessen LO voorbereiden op een groot loopfestijn 
waardoor zij in staat zullen zijn om de MCD-Run (5 kilometer) uit te 
kunnen lopen.  
 
Start project 4 september | afsluiting project 6 oktober  
Vanaf 4 september (de dag van de ‘kick-off’) staan de lessen LO in het 
teken van dit project. Tijdens de lessen werken de leerlingen aan de 
verbetering van hun conditie. 
 
Het project wordt afgesloten door deelname aan de MCD-Run in Dwin-
geloo op zondag 6 oktober.  
 
Waarom dit project?  
Het doel van de MCD-run is dat mensen gaan bewegen, een actievere 
leefstijl krijgen en zich daardoor fitter voelen. We streven ernaar dat ie-
dere leerling op zijn/haar eigen niveau leert om 5 kilometer hard te lo-
pen, omdat dit de afstand is die echte ‘conditiewinst’ oplevert. 
 
Het project is erop gericht dat iedere leerling vooruitgang boekt en ple-
zier krijgt in bewegen in het algemeen. Niet door sneller te zijn dan 
klasgenoten, maar door op zijn/haar eigen tempo 5 kilometer hard te 
lopen. Wij sluiten het project gezamenlijk af en verwachten alle leer-
lingen op zondag 6 oktober aan de start van de MCD-Run. 
 
Meelopen als ouder | inschrijven 
In overleg met de organisatie van de MCD-Run, mogen ouder(s)/ver-
zorger(s) ook meelopen met de run en starten in hetzelfde startvak als 
de leerlingen. Inschrijfkosten voor uw kind betaalt de school, u moet 
zichzelf inschrijven via de website van fysiotherapie Dwingeloo. 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
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Fysiotherapie Dwingeloo organiseert ter voorbereiding op de run een 
hardloopclinic. Uw zoon/dochter kan zich hier ook bij aansluiten en ook 
u als ouder bent van harte welkom. Tijdens de clinic wordt aandacht be-
steed aan conditie en looptechniek. De eerste les was op 5 september, 
maar het is geen probleem als uw zoon/dochter (eventueel samen met 
u) deze week of volgende week aansluit. 
 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft of mee wilt doen aan 
de hardloopclinic neem dan gerust contact met een van ons op 
(llobenstein@stadenesch.nl of jruinemans@stadenesch.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Liesanne Lobenstein en Jasper Ruinemans, 
docenten lichamelijke opvoeding. 
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