
 

 

 

 

 

 

Betr.: praktische informatie Koningsspelen  

Beste ouders/verzorgers, 

Net als vorig jaar doen we mee met de landelijke Koningsspelen, die we combineren met de 

sportdag. Deze vinden plaats op vrijdag 12 april. Voor alle units hebben we een afwisselend 

sport- en spelprogramma.  

Opening 
Om 8.25 uur leggen de leerlingen hun tas of spullen in de klas. Daarna gaan ze met de 

leerkracht naar het schoolplein. Op het plein starten we de dag met het Koningslied en het 

hijsen van de vlag. U kunt als ouder met ons meedoen/kijken. Wilt u buiten het hek staan? Er 

is deze keer te weinig ruimte op het schoolplein, vanwege de spellen en de fietsen van unit 

5/6 en 7/8 die op het schoolplein staan. Om het feest extra kleurig te maken hopen wij dat 

alle kinderen in rood/wit/blauw/oranje kleding naar school komen!!! 

Unit 1/2 en 3/4           

 Na de gezamenlijke opening van de Koningsspelen gaan de leerlingen met elkaar 
ontbijten in de klas. Dit ontbijt wordt verzorgd door de Jumbo.  

 Kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor het tussendoortje én de lunch. Wilt u 
uw kind ook een flesje water meegeven, zodat ze tussen de sportactiviteiten door wat 
kunnen drinken? 

 Na het ontbijt begint het dagprogramma. Dat bestaat uit een middag- en een 
ochtendprogramma: 

o Sport en Spel op het plein: Unit 1/2 in de ochtend en unit 3/4 in de middag. 
o Alles wat op wieltjes rijdt: De kinderen mogen allemaal iets meenemen dat 

op wieltjes rijdt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een poppenwagen, 
rolschaatsen, auto, step e.d. Daarmee mogen ze op het schoolplein spelen. Bij 
twijfel wat uw kind mee mag nemen, kunt u het beste even met de leerkracht 
overleggen.  

 Wilt u uw kind gemakkelijke/sportieve kleding aan doen, waarbij ze eventueel een vest 
of trui makkelijk uit kunnen doen? 

 
 
 
 



 

Unit 5/6 en 7/8  

 Alle leerlingen komen op de fiets naar school.  

 Na de gezamenlijke opening van de Koningsspelen gaan de leerlingen in groepjes onder 
begeleiding van ouders en leerkrachten op de fiets naar het sportpark van Westlandia. 
Daar gaan de leerlingen allerlei sporten en spellen doen.  

 Wilt u zorgen dat uw kind sportkleding en sportschoenen aan heeft? En eventueel een 
vest of trui die ze makkelijk uit kunnen doen. 

 De kinderen ontbijten thuis. De lunch wordt door de Jumbo verzorgd. Wilt u uw kind wel 
een tussendoortje, wat drinken en een extra flesje water meegeven, zodat ze tussen de 
sportactiviteiten door wat kunnen drinken? 

 De kinderen fietsen onder begeleiding weer terug naar school. Om 14.45 uur sluiten we 
de dag af.  

 
Allergie 
Heeft uw kind een allergie waardoor het niet het brood en beleg mag eten dat wij op school 
hebben? Wilt u dan een boterham aan uw kind meegeven, zodat ook hij/zij op school kan 
ontbijten/lunchen?  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze feestdag. 

Een sportieve groet namens de werkgroep 

 


