
  

 

 

Nieuwsbrief Rabo Scholencompetitie AssenRuns  

In deze nieuwsbrief:  

• Corona 

• Zomer Clinic op woensdag 8 juli 2020 

• Eindstand 2019/2020 

• Schoolomvang weegt straks mee in score 

• Prijsuitreikingen op vrijdag 4 september 2020 

• 4 Mijl van Assen op zaterdag 12 september 2020 

• Loopkalender AssenRuns 

 

  

 

Corona 

Ja helaas, ook in deze nieuwsbrief aandacht voor Corona. En wel omdat dit virus 

tot nu toe alle kidsruns in 2020 onmogelijk heeft gemaakt. Daarmee sluiten we dit 

schooljaar af met maar twee verlopen runs. Het nieuwe schooljaar lijken we 

gewoon te kunnen starten met de 4 Mijl van Assen! 

 

 



  

 

Zomer Clinic op woensdag 8 juli (groepen 3 t/m 5) 



 

Om het missen van leuke runs wat te verzachten is er in de eerste week van de 

zomervakantie een mooie clinic op sportpark Stadsbroek. Op woensdag 8 juli geeft 

oud-topschaatsster Marije Joling daar tussen 10:00 uur en 16:00 uur op elk heel uur 

een spetterende Zomer Clinic. Deze clinic is speciaal voor basisschoolleerlingen uit 

de groepen 3 t/m 5. Dus kom daar lekker spelen en bewegen. 

 

Deelname is gratis en voor drinken wordt gezorgd. Geef je wel tijdig op via een 

mailtje aan zomerclinic@4mijlvanassen.nl. Zonder opgave vooraf kun je namelijk 

niet meedoen! 

Dus maak dat mailtje, druk op ‘Verzenden’ en kom lekker bewegen! 

 

De richtlijnen vanuit het RIVM zullen worden gevolgd tijdens de clinics. 

 

  

Eindstand in de Rabo Scholencompetitie 2019/2020 

Na de Baggelhuizercross in november 2019 begon de winterstop van de Rabo 

Scholencompetitie. En ondanks maanden met prachtig loopweer zijn we daar niet 

meer uit gekomen. En dat allemaal door een klein virus met grote gevolgen. Dit 

maakt dat de tussenstand van eind november nu tevens de eindstand is in de 

Scholencompetitie over het schooljaar 2019/2020. 

 

Daarmee eindigt KC De Kloostertuin op de eerste plek, gevolgd door KC De 

Heksenketel en KC De Scharmhof. Met hun derde plaats eindigt KC De Scharmhof 

voor de eerste keer in de Top-3, een mooie prestatie! Op plekken 4 en 5 zijn 

geëindigd KC Het Krijt en KC De Marskramer. En ondanks het beperkte aantal runs 

in dit schooljaar hebben er toch vanuit 22 Asser basisscholen leerlingen 

meegelopen. Goed gedaan allemaal! 

mailto:zomerclinic@4mijlvanassen.nl


 

 

 

 

  

Schoolomvang weegt straks mee in schoolscore 

In het schooljaar 2014/2015 is de Scholencompetitie van start gegaan. Sinds die 

tijd groeit het aantal deelnemende leerlingen gestaag. En dat is goed nieuws. Sinds 

de start zijn er aan het eind van een schooljaar diverse scholen in de prijzen 

gevallen. En al waren er wel wisselingen in de Top-3, dat bleken best vaak 

dezelfde scholen. Enerzijds kwam dat duidelijk door veel aandacht vanuit ouders 

en docenten voor deelname door leerlingen aan de kidsruns. En natuurlijk door de 

inzet en af toe een flinke dosis talent onder de deelnemende leerlingen. Maar ook 

door een grootheid die niets zegt over dergelijke factoren, namelijk de omvang 

van de school. Of wel: het aantal leerlingen waaruit een school kan putten. Het 



 

verschil in leerlingenaantallen is zo groot dat we dit vanaf komend schooljaar laten 

meewegen in de scores van de scholen voor de competitie. De individuele uitslagen 

per kidsrun worden daarmee niet anders, maar de mate waarin die resultaten 

meetellen voor de scholenklassering wel. Hopelijk leidt dat tot een wat eerlijker 

waardering van de prestaties per school. En wellicht weer tot extra deelname 

vanuit scholen die ‘hun kansen zien stijgen …’  

 

 

  

 

 

Prijsuitreikingen op vrijdag 4 september 2020 

Op vrijdag 4 september worden tussen 09:00 uur en 12:00 uur de prijzen uitgereikt 

op de scholen uit de Top-3 over 2019/2020. Namens de gemeente komt wethouder 

Bob Bergsma (portefeuilles Sport & Onderwijs) de prijzen overhandigen. Daarnaast 

zijn er prijzen per school vanuit hoofdsponsor Rabobank Assen en Noord-Drenthe. 

 

 



 

 

4 Mijl van Assen op zaterdag 12 september 2020 

De eerste run in komende nieuwe schooljaar is de 4 Mijl van Assen op zaterdag 12 

september 2020. Met de huidige stand van zaken m.b.t. corona lijkt dit gewoon 

doorgang te vinden. Deelname voor basisschoolleerlingen is gratis en kan alleen via 

online voor-inschrijving.  

 

 

  

 

Inschrijven op deze nieuwsbrief 

Ontvang je deze nieuwsbrief via een ander, maar wil je deze ook graag direct 

ontvangen? Dat kan! 

Je kunt er ook zelf op inschrijven op de site van AssenRuns onderaan de pagina van 

de Rabo Scholencompetitie. Of direct met deze link. Op de site vind je ook een 

https://assenruns.us13.list-manage.com/track/click?u=c5b4abbcfa9245952bfcf7642&id=fa3f6ffad2&e=0dc4790f8f
https://assenruns.us13.list-manage.com/track/click?u=c5b4abbcfa9245952bfcf7642&id=b2639461f9&e=0dc4790f8f
https://assenruns.us13.list-manage.com/track/click?u=c5b4abbcfa9245952bfcf7642&id=b2639461f9&e=0dc4790f8f
https://assenruns.us13.list-manage.com/track/click?u=c5b4abbcfa9245952bfcf7642&id=c4840683e1&e=0dc4790f8f


 

aantal recente nieuwsbrieven, mocht je die nog willen bekijken. 

 

 

 

Kalender Rabo Scholencompetitie AssenRuns 2020/ 2021  

 

 

 

4 Mijl van Assen              Za 12 september 2020 

Baggelhuizercross           Zo 15 november 2020 

De10vanAssen                 Zo 28 maart 2021 

Asserstadsloop                Zo 6 juni 2021 

TT-Run                            Za 19 juni 2021 

 

    

 

 

U ontvangt deze aankondiging omdat bij ons uw interesse is geregistreerd in nieuws over AssenRuns in het 

algemeen en de Asser Scholencompetitie in het bijzonder. 

Mocht die interesse niet langer bestaan, dan kunt u zich onderin de aankondiging afmelden. 

Met het blijvend ontvangen van de nieuwsbrief gaat u akkoord met de privacyverklaring van AssenRuns, zoals 

verwoord op onze site.  
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