
     

 Waspik, 31 maart 2017 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

 

Op vrijdag  21 april a.s. zullen de leerlingen van basisschool de Veste meedoen aan de 

Koningsspelen. We gaan er met zijn allen een gezellige en sportieve dag van maken! 

De schooltijden zijn deze dag aangepast:  

Groep 1-8:  8.30  tot  14.00 uur  

De dresscode voor groep 1 t/m 8: makkelijk zittende kleding in de kleuren oranje of rood, wit, 

blauw en dichte schoenen! 
Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

  

8.30 uur Start ontbijt in de klas , dit ontbijt wordt verzorgd door het comité Koningsspelen. 

Onze ouderraad zorgt dat er voor iedereen genoeg is en er hoeven geen borden of bestek mee naar 

school. 

9.00 uur Opening van de Koningsspelen gezamenlijk op de speelplaats. Iedereen die wil, mag 

natuurlijk komen kijken! We openen met de originele dans van de Koningsspelen: Okido! 

 

± 9.25 uur Groep 1-2 blijven op school.  
Deze dag staat in het teken van de koningsspelen.  
In de ochtend lopen we een vossenjacht en ’s middags spelen we 

sportspelletjes op de speelplaats. De kinderen van de groepen 1 en 2 eten ’s 

middags op school. 

Denkt u dus aan een lunchpakket en drinken.  
 

Groep 3-8 gaat in optocht naar sportpark Elzenhage waar een atletiekcircuit, koningsspelencircuit met 

sportclinics en een competitie slagbal zal worden gehouden. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten op het 

sportveld. Denkt u dus aan een lunchpakket en drinken 

Zij zullen rond 14.00u terug op school zijn. 

De leerlingen van groep 1 -  8  hoeven deze dag geen fruit mee te nemen. Is uw kind ergens allergisch 

voor, neem dan even contact met de leerkracht op. 

Op de sportvelden bent u van harte welkom om de kinderen van groep 3 t/m 8 aan te moedigen. Bij 

groep 1-2 kan dat om organisatorische redenen niet. 

 

Bij slecht weer laten we het u op tijd weten als de Koningsspelen niet doorgaan. Deze dag blijven wel 

de aangepaste tijden staan en hebben we ook een ontbijt. Maar daarnaast volgt een alternatief 

programma. 

 

U begrijpt dat deze sportdag alleen mogelijk is met de hulp van u; ouders, opa´s of oma´s. De kinderen 

van groep 8 helpen deze dag ook mee. Maar we zullen nog steeds op u een beroep willen doen. 

U ontvangt t.z.t. verdere informatie. 

Wilt u onderstaand strookje inleveren bij de leerkracht. U kunt ook een mailtje sturen naar 

natasjavannijnatten@bsdeveste.nl. Graag voor maandag 10 april. 

        Team en Ouderraad B.s. de Veste 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dhr/Mevr ________________________ Ouder / verzorger van __________________________gr ___ 

 

 Tel ____________ 

geeft zich de hele dag op als hulpouder bij de sportdag op vrijdag 21 april.  

 voor groep 1-2  ’s morgens 

 voor groep 1-2  de hele dag 
Of 

 voor groep 3 t/m 8 de hele dag 

mailto:natasjavannijnatten@bsdeveste.nl

