
Koningsspelen 

 
Vrijdag 20 april 2018 

 

Op vrijdag 20 april willen we op school de Koningsspelen houden. Alle groepen beginnen de dag in 

het eigen lokaal met een koningsontbijt. Groep 7 en 8 gaat naar het sportpark voor het ontbijt en de 

sportdag. De groepen 4 gaan rond 9.00 u naar de dependance. In en rond de dependance vinden de 

spelen plaats voor groep 4 t/m 6.  

 

Programma 20 april 

- 8.30 u Start in eigen lokaal met Koningsontbijt  

- Daarna: 

o Groep 7 en 8 vertrekken naar het sportveld voor de sportdag 

o Groepen 4 gaan naar de dependance 

- 9.30 u: start spelletjes 

o Groep 1 , 2 en 3  op het plein van het hoofdgebouw 

o Groep 4 t/m 6 op het grasveld bij de dependance 

- 11.30  u: Einde spelletjes 

o Groepen 4 gaan terug naar het hoofdgebouw 

o Groepen 5 en 6 hebben programma in eigen lokaal 

- 12.00u: 

o Groepen 1-4 gaan naar huis, hun weekend start 

o Groepen 5-8 gaan naar huis voor de lunch 

- 13.15 u: 

o Groepen 5-8: zijn terug op school 

- 13.30 u:  

o Groepen 5-8: de spo sorloop oor Alp d Huzes 

- 15.15 u:  

o Einde schooldag 

 

Opmerkingen: 

- Zoals u ziet egi e  e de dag et ee  ko i gso t ijt  i  het eige  lokaal. Al het ete  e  
drinken krijgen de kinderen via school.  

Vraag: Wilt u uw kind in een plastic tas een beker, een bord en bestek meegeven, graag 

voorzien van naam 

- Het is Ko i gs-feest . Het zou leuk zij  als alle leerli ge  ora je- erkleed  op s hool ko e .  
- De ouders van groep 4 t/m 6 kunnen zich opgeven om te helpen via de brief die via de mail 

verstuurd is. 

- Op de onderbouw hebben we ook een aantal ouders nodig die willen helpen. Na het 

weekend hangt er bij het lokaal een lijst waarop u uw naam kunt zetten. Is de lijst vol, dan 

hebben we genoeg ouders. U mag deze ochtend natuurlijk ook gewoon even langskomen om 

te kijken bij de spelletjes. 

 

 

We hopen op een fijne, gezellige dag met mooi weer! 

 


