
 
Gameren, 26 maart 2019 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Elk jaar is het weer een groot feest: De koningsspelen! Ook dit jaar belooft het weer een 
spectaculaire dag te worden! Op D.V. vrijdag 12 april 2019 is het zover. Er is een prachtig, sportief 
draaiboek gemaakt door Wim en Lidian. Hieronder stellen zij zich even voor!  
 
Hallo,  
Wij zijn Wim en Lidian. (stagiair bij Spel& Bommelerwaard en student aan Sport en Bewegen op het 
Koning Willem 1 college in ‘s-Hertogenbosch). Samen organiseren wij dit jaar op 12 april de 
koningsspelen op de School met de Bijbel in Gameren. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en 
hebben er ontzettend veel zin in! Wij hopen op een leuke en sportieve dag!  
Tot dan!  
 
Bij deze een brief met belangrijke informatie. Leest u deze informatie alstublieft goed door? 
 
De groepen 5 tot en met 8 zullen de koningsspelen dit jaar doen op het voetbalveld in Gameren 
(Middelkampseweg 16). Zo hebben we veel ruimte voor wat grotere spellen. De groepen 0 tot en met 
4 blijven gewoon op school.  

Dit moet u weten: 
o Om 8.25 uur gaan we met de hele school zingen bij de vlag. Daarom gaat de schoolbel op D.V. 

12 april om 8.20 uur. Dit geldt ook voor de kleuters. De deur gaat om 8.10 uur open en alle 
kleuters moeten om 8.20 uur op hun stoel zitten.  

o De groepen 5 tot en met 8 gaan op de fiets naar het voetbalveld. Daarom willen we vragen of 
alle kinderen van groep 5 tot en met 8 op D.V. 12 april op de fiets naar school kunnen komen! 
Als dit een probleem is, horen wij het graag. Dan zoeken we samen naar een oplossing! 

o Bij mooi weer zullen er een aantal spellen zijn met water. Een extra setje kleding is erg handig! 
o Vind u het leuk om ons aan te moedigen op het voetbalveld of op het schoolplein? Kom gerust 

even kijken! 
 
En dan nog een heel belangrijke vraag! Wij zijn op zoek naar helpende handen. Wie wil ons helpen op 
deze gezellige dag? We zoeken ouders die helpen op het voetbalveld (ongeveer 4 ouders) en we 
zoeken ouders die helpen bij de spelletjes op het schoolplein (ongeveer 26 ouders). Als u wilt helpen, 
lever dan het bijgevoegde antwoordstrookje in vóór donderdag 4 april 2019 bij de leerkracht van uw 
kind. 
 
Met een hartelijke groet, namens de Koningsdagcommissie, 
 
Geeke Jansen 

Het programma ziet er als volgt uit: 
8.25 uur Zingen bij de vlag 
8.30 uur Koningsontbijt 
9.10 uur Groep 5 tot en met 8 vertrekt naar het voetbalveld 
9.15 uur Groep 0 tot en met 4 worden uit de klassen opgehaald om naar het eerste spel te gaan 
9.30 uur Start eerste spel 
11.55 uur Groep 5 tot en met 8 weer terug op school 
12.15 uur Alle kinderen gaan naar huis 
 



~ Antwoordstrookje Koningsspelen ~ 

 
 

Naam: ____________________________________________________________________________ 
 
Ouder/verzorger van: ________________________________________ Groep: _________________ 
 
O Ja, ik wil helpen tijdens de koningsspelen op het schoolplein (groep 0 tot en met 4) 
 
O Ja, ik wil helpen tijdens de koningsspelen op het voetbalveld (groep 5 tot en met 8) 
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O Ja, ik wil helpen tijdens de koningsspelen op het voetbalveld (groep 5 tot en met 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ Antwoordstrookje Koningsspelen ~ 
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