
 
Maasdijk, maart 2019 
 
Betreft: Koningsspelen 2019 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen gehouden. Ook dit jaar houden de twee Maasdijkse 
basisscholen samen een sportdag. Deze wordt gehouden op de sportvelden aan De Lange Kruisweg. 
Groep 1 en 2 op het nieuwe korfbalveld en de groepen 3 t/m 8 op de voetbalvelden. 
 
Om deze spelen tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste hulpouders. U kunt zich 
tot uiterlijk vrijdag 5  april opgeven door onderstaand strookje in te vullen en bij de 
groepsleerkracht(en) in te leveren of door een mailtje te sturen. 
 
Bij slecht weer komt de sportdag te vervallen en worden de kinderen op school verwacht. Bij een 
slechte weersvoorspelling zal op donderdag een beslissing worden genomen.  
 
Informatie betreffende de dagindeling: 
De groepen 1 en 2 
9.00 uur kinderen worden in sportkleding in de kleedkamer van de korfbalkantine verwacht. Op de 
deuren van de kleedkamers ziet u waar uw kind verwacht wordt. 
9.15 uur start Koningsspelen 
Tussendoor is er pauze. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen een 
pakje drinken en een koek. 
11.15 uur einde Koningsspelen. De kinderen mogen opgehaald worden in de kleedkamers en zijn ’s 
middags vrij. 
 
De groepen 3 t/m 8 
8.50 uur kinderen worden in sportkleding op het voetbalveld verwacht. Hier staan per school bordjes 
met het nummer van de groep. De leerkracht wacht de kinderen op. Tassen en eventuele andere 
spullen worden bij dit bordje verzameld. 
9.00 uur start Koningsspelen. De groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 volgen een eigen spelcircuit. 
10.00 uur pauze. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen een pakje 
drinken en een koek. 
10.20 uur vervolg Koningsspelen 
11.30 uur einde Koningsspelen 
De kinderen van de groepen gaan met hun leerkracht naar school. Zij lunchen gezellig in de klas. De 
kinderen krijgen op school een lunch. Om 14.45uur zijn zij vrij. 
 
Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, loop dan even bij 
de groepsleerkracht langs. 
  
Sportieve groeten, 
 
De sportdagcommissie van De Aventurijn en Het Kompas 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………… 
 
O Ik geef mij op om een spel te begeleiden bij groep 3 t/m 5  
 
O Ik geef mij op om een spel te begeleiden bij groep 6 t/m 8 


