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Hoevelaken, 14 maart 2019 
 

 

Betreft: Koningsspelen 12 april a.s. – aangepaste schooltijden 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In tegenstelling tot wat er in de schoolgids vermeld staat, gaan wij dit schooljaar toch 
de Koningsspelen organiseren. Deze zullen op vrijdag 12 april 2019 plaatsvinden. 
Alle kinderen van de midden- en bovenbouw gaan dit jaar weer meedoen aan deze 
sportdag. De sportdag vindt plaats op de voetbalvelden van SC Hoevelaken. Deze 
dag zullen wij een continurooster hanteren. Wij lunchen met de kinderen bij het 
voetbalveld en om 14.00 uur kunnen de kinderen daar opgehaald worden of zelf naar 
huis gaan. 
 
We starten deze dag gewoon om 8.30 uur op school. Wij ontbijten met de kinderen in 
de klas. Om 9.30 uur lopen wij met de kinderen naar het voetbalveld. Hier openen we 
om 9.55 uur de sportdag door met z’n allen het lied van de Koningsspelen te dansen 
en te zingen. Daarna beginnen we met de sportdag.  
 
Het programma is als volgt: 
 
 8:30 - 9.30 uur: Ontbijten in de stamgroep 
 9.15 - 9.45 uur: Opbouwen van de activiteiten door ouders en leerkracht bij SCH 
 9.30 - 9.55 uur: Kinderen lopen naar het voetbalveld 
 9.55 - 10.15 uur: Gezamenlijke opening en groepen verzamelen 
 10.15 - 12.15 uur: Eerste ronde sportactiviteiten 
 11.00 - 11.15 uur:   Korte pauze 
 12.15 - 12.45 uur:   Lunch 
 12.45 - 13.45 uur:   Tweede ronde sportactiviteiten  
 13.45 - 14.00 uur:   Kinderen verzamelen bij eigen leerkracht 
 14.00 uur: Einde sportdag 
  
We hopen natuurlijk op mooi weer. Wilt u bij slecht weer onze site 
www.dehoeveschool.nl en de schermen in de school in de gaten houden? Dan 
vervalt namelijk het programma op de sportvelden en dan wordt er op school een 
leuke activiteit georganiseerd.   
 
  

http://www.dehoeveschool.nl/
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Belangrijk om te weten: 
 

 De Koningsspelen vinden plaats op de voetbalvelden van SC Hoevelaken. 

 De kinderen komen in sportkleding naar school. 

 In de korte pauze krijgen de kinderen iets te eten en te drinken van de 
feestcommissie. 

 Iedereen neemt een lunchpakket met drinken én een flesje water in een rugzak 
mee naar school. 

 De hulpouders nemen ook een lunchpakket mee. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd.  

 Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op gezellige wijze deelnemen aan de 
sportdag. Wanneer dit niet het geval is, vragen wij u om uw kind op te halen. Uw 
kind is daarna helaas niet meer welkom op de sportdag. 

 
 
Om deze dag te laten slagen hebben we veel ouders nodig voor het begeleiden van 
de verschillende sportactiviteiten. Om 9.15 uur starten de ouders op de 
voetbalvelden met het opbouwen van de verschillende onderdelen. Ook krijgt u dan 
de uitleg van de sportactiviteit die u deze dag begeleidt.  
Om 14.00 uur is de sportdag afgelopen. Daarna ruimen we met z’n allen alles op, 
zodat de voetbalvelden weer netjes worden opgeleverd. 
 
U kunt zich aanmelden vóór woensdag 3 april 2019 via onderstaand strookje of 
digitaal via deze link. 
 
Wij hopen op sportieve, zonnige Koningsspelen! 
 
Het team van de Hoeve 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik help vrijdag 12 april 2019 bij de Koningsspelen: 
 
Naam:  ……………………………………………………… 
 
Ouder van:  …………………………………………………….. 
 
Stamgroep:  ……………………………………………………… 
 
Telefoon:  ……………………………………………………… 
 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/koningsspelen

