Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Op vrijdag 20 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. Deze sportdag is een jaarlijkse
traditie geworden. Veel sportverenigingen, vrijwilligers, organisaties en hun medewerkers
helpen mee dit initiatief vorm te geven. Waarvoor veel dank!
Deze dag gelden de normale schooltijden. Alle kinderen worden om 8.30 uur in de eigen klas verwacht.
Iedereen start hier dan met een heerlijk Koningsontbijt. Graag voor dit ontbijt op donderdag 19 april een bord,
beker en mes meegeven en dit alles voorzien van naam!
Rond 10 uur starten alle kinderen met een sportief programma.
❖ De kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven hiervoor op school. In 4 rondes zullen ze diverse
bewegingsactiviteiten uitvoeren. Het is hiervoor fijn als kinderen sportieve kleding aan hebben, waar ze
goed in kunnen bewegen.
❖ De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan lopend naar sportpark ‘achter de Bogen’, waar ze hockey, voetbal
en hand- en trefbal spelen en meedoen aan verschillende atletiek- en zeskamponderdelen.
❖ De kinderen van de groepen 7 en 8 verwachten we deze dag op de fiets, want zij gaan met hun eigen
groep per fiets verschillende sport- en beweegaanbieders bezoeken voor leuke activiteiten.
Nog even de aandachtspunten voor deze dag op een rijtje:
• Trek makkelijke, sportieve kleding aan.
• Donderdag 19 april bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee naar school nemen.
• Lunch/drinken meenemen.
• Let op: de kinderen zijn op de normale tijd (14.30 uur) uit!
Extra aandachtspunten voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8:
• De meeste onderdelen worden gespeeld op gras en kunstgras. Houd hier bij de keuze van schoenen
rekening mee. Bij sommige activiteiten voor de groepen 7/8 zijn kledingvoorschriften zoals zaalschoenen
vereist. Dit wordt in de klas besproken.
• Stop alles in een grote tas, hier ben je zelf de hele dag verantwoordelijk voor, er zijn geen kleedruimtes
beschikbaar om je spullen neer te leggen. Neem geen geld, armbanden, horloges, kettingen e.d. mee.
• Let op, wij zijn deze dag te gast op verschillende sportlocaties. Gedraag je netjes en sportief, zodat we
volgend jaar weer een beroep kunnen doen op deze verenigingen en vrijwilligers.
Mochten de Koningsspelen door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, wordt er op die dag op
school een alternatief programma georganiseerd.

Wij wensen alle kinderen een sportieve en gezellige dag toe.
Sportieve groeten, Leerkrachten van de Duinsprong.
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