
 
 
Beste ouder, 
 
 
Op vrijdag 20 april organiseert de BAS in samenwerking met de ouderraad de Koningsspelen 
De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in 
Nederland en hebben het doel te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar 
vooral ook heel leuk is. Wij willen met de Koningsspelen bijdragen aan een verbonden, sportieve en 
gezonde samenleving.  
 

 Zorg dat uw kind sportieve kleding aangeeft, het liefst in het oranje 
 Uw kind hoeft die dag alleen broodjes en drinken voor de lunch mee te nemen  
 De OR zorgt voor een gezond ontbijt en een tussendoortje 

 
Dagindeling vrijdag 20 april 
8:30 – Kinderen starten met een Koningsontbijt in de klas 
9:30 – Kinderen zingen Koningsspelen-lied op schoolplein 
Om het lied ‘Fitlala’ en bijbehorende dans te leren zie  http://binnenstebuiten.koningsspelen.nl/kijk 
10:00 – Koningsspelen in speelzaal (kleuters) en op schoolplein (groep 3 t/m 8), inclusief tussendoortje 
12:00 – Tussenschoolse opvang, eigen meegenomen broodjes opeten 
13:15 – Voorstelling van Circus Tique voor alle groepen in speelzaal 
14:45 – Einde 
 
De ouderraad is in samenwerking met Juf Yvonne hard bezig de website van de BAS te actualiseren 
De website is weer gevuld is met leuke foto’s.  Ook de agenda is aangevuld met aankomende activiteiten en 
belangrijke momenten: 
20-04 Koningsspelen (ochtend) 
20-04 Circus Tique (namiddag) 
26-04 Studiedag 
27-04 Koningsdag 
28, 29, 30 en 31 mei avondvierdaagse (volgende week ontvangt u hier de inschrijfformulieren voor!)  
 
De schoolbibliotheek zoekt met spoed nieuwe hulpouders  
Kunt u, al is het af en toe, op woensdagen van 8.30 tot 10:30 helpen  
om groep 2, 4, HB en 7/8 te begeleiden in de schoolbibliotheek?  
Neem dan contact op met Ramona Stroobach, 06-41279171. 
De schoolbibliotheek werkt steeds meer met thema-hoeken,  
zoals de komende tijd “Herdenken” 
 
Afgelopen donderdag was het paasontbijt een grandioos succes 
Er was ruim voldoende eten in een gezellig versierde klas. Bedankt! 
Coördinator Chantal heeft zich met alle hulpouders enorm ingezet! 
 

 
 

Namens de OR 
* Mark Erpelinck – voorzitter (06-24989843) 
* Mark Ordelman – penningmeester (06-41574757) 
* Belgin – algemeen lid (06-14421241) 
* Suzan Manav-Rijsewijk – algemeen lid (06-50449070) 
* Ramona Stroobach ) – algemeen lid (06-41279171) 

http://binnenstebuiten.koningsspelen.nl/kijk

