Brede school De Bijenkorf
Onderwerp: Lexmondse Koningsspelen 2018
Beste kinderen / ouder(s) / verzorger(s)
Op vrijdag 20 april 2018 doen we als Brede School van Lexmond mee met de
Koningsspelen. Kinderen en begeleiders mogen verkleed komen. De kleuren rood, wit,
blauw en oranje zijn passend! Het is handig als je in deze kleding goed kunt bewegen.
De commissies zorgen op deze morgen voor de pauzehap.
Onderbouw (groep 1 t/m 3)
De kinderen van onderbouwgroepen doen allerlei koninklijke spellen in en om de
scholen. De kinderen beginnen om 8.30 uur in hun eigen klas en om 9.00 uur is de
opening in de hal van de Brede School.
De kinderen kunnen om 12.15 uur worden opgehaald bij school. De kleuters zijn
normaal op vrijdag vrij. Op vrijdag 20 april doen ze mee met de Koningsspelen, daarom
zijn zij woensdag 18 april vrij.
Bovenbouw (groep 4 t/m 8)
De kinderen vanaf groep 4 worden bij Sportcomplex Het Bosch verwacht, Nieuwe
Rijksweg 8. De sportdag is voor hen van 08.45 uur - 12.00 uur. De leerlingen van de
bovenbouw worden in groepjes verdeeld en gaan allerlei spelletjes langs: verspringen,
hardlopen, vergooien, trefbal, korfschieten, knotshockey en nog veel meer. We vragen
ouders om een spel te begeleiden, eventueel tijd of afstand (verspringen / vergooien) van
dat spel bij te houden en de score op een formulier te zetten.
Opgeven
Natuurlijk hebben we weer veel hulp nodig. Wij zijn daarom op zoek naar (groot)ouders
die willen helpen bij de spellen. Wij hopen op jullie medewerking, zodat we er met
elkaar een koninklijke dag van kunnen maken! Heeft u tijd en zin om te helpen, graag!
Wilt u zich vóór vrijdag 13 april opgeven via de mail? Voor de onderbouw:
fnowe@o2a5.nl en bovenbouw: lvanwasbeek@o2a5.nl. Alvast bedankt!
Sportieve groeten,
Sportconsulenten Zederik in Beweging
Sport Commissies en teams OBS Prinses Wilhelmina en CBS Het Kompas

