Koningsdag 24 april
Bijna is het zover, vrijdag 24 april vieren we “Koningsdag” op school!
Het zou leuk zijn, als de kinderen deze dag in oranje of rood-wit-blauwe kleding (of met accessoires
in deze kleuren) op school komen!
We beginnen de dag, om 8.30 uur, met een “Koninklijk ontbijt” in de klas.
De kinderen nemen op donderdag 23 april hun eigen bord en bestek mee.
`s Ochtends doen de groepen 2, 3 en 4 mee aan de Koningsspelen op het E.F.C.-terrein. De kinderen
van de groepen 5 t/m 8 zijn `s middags aan de beurt en zijn de ochtend gewoon op school. Er zijn nog
twee andere scholen die meedoen aan deze spelen bij E.F.C.
Het is voor de kinderen prettig, als ze kleding dragen waarin ze zich vrij kunnen bewegen.
De groepen 2, 3 en 4 vertrekken rond 9.10 uur met de leerkracht naar het E.F.C.-terrein.
Alle kinderen worden tijdens de Koningsspelen getrakteerd op drinken en een kleine gezonde snack.
De kleuters mogen om 11.30 uur opgehaald worden bij het E.F.C.-terrein.
De groepen 3, 4 én de overgebleven kleuters lopen gezamenlijk weer naar school terug.
De groepen 5, 6, 7 en 8 doen van 13.15 uur tot 15.15 uur mee aan de Koningsspelen.
Zij komen en gaan op eigen gelegenheid naar en van het E.F.C.-terrein.
Indeling hulpouders:
10 hulpouders helpen bij de spelletjes `s ochtends:
Graag 9.00 uur aanwezig zijn op het E.F.C- terrein voor de uitleg!
Uit groep 2: Anja ten Seldam, Miranda Mulder, Anja Leeflang,
Uit groep 3: Yvonne van Houren, Saskia v.d End, Sandra van de Beek
Uit groep 4: Karin Blomjous, Carolien Kannegieter, Yvonne Honkoop, Ina Steunebrink.
8 ouders helpen bij het ontbijt in de klas en lopen daarna met de groepen 2, 3 en 4 vanaf school
naar het E.F.C-terrein. Daar begeleiden ze een groepje:
Uit groep 2: Wilma de Vries en Daniëla, Marina van de Berg (leerkracht)
Uit groep 3: Max Maaskant, Arianne Mooi en Erwin Mooi
Uit groep 4: Wijnanda Vlijm, Angela van Ginkel en Lourens de Wolf, Natascha Boonen (leerkracht)
13 hulpouders helpen bij de spelletjes `s middags:
Graag 12.45 uur aanwezig zijn op het E.F.C-terrein voor de uitleg!
Uit groep 5: Miranda Adam, Paul Beljaars, Annette Schuur en Joke de Vries-Nap
Uit groep 6:, Martine Mechelse, Debby Meddens, Sandra van Kuijl en Petra Hulsebos.
Uit groep 7: Annemiek van Sevenstern, Nathalie van den Brink, Johanna Jansen, Arie Konijnenburg
Uit groep 8: Alexander Borst
Bij geval van ziekte staan de volgende mensen op de reservelijst: (groep 6) Margreet Timmer,
Carolien Kannegieter, (groep 7) Sandra Donck en (groep 8) Anja Leeflang, Gerlinde Roza en

U bent natuurlijk van harte welkom om tijdens de Koningsspelen te komen kijken!

