
 

 

Ridderkerk, 9 april 2018 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit jaar vindt ‘Koningsspelen/Sponsorloop’ plaats op vrijdag 20 april a.s. Deze dag vormt het hart 

van een vrolijke en sportieve dag en wordt voorafgegaan door de opening van de Koningsspelen en 

daarna een feestelijk Koningsontbijt in de klassen, de kinderen hoeven niet te ontbijten thuis. 

 

Bij binnenkomst starten de kinderen in hun eigen klas, zodra alle groepen compleet zijn zullen we 

rond 08.35 uur met alle leerlingen op het grote plein met een gezamenlijke warming up, met het lied 

en dans van Kinderen voor Kinderen! Dit zal gedaan worden op het liedje ‘Fitlala’. Het nummer 

inclusief instructievideo is terug te vinden op de website van de Koningsspelen.  

(https://www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen) U bent van harte welkom om te komen 

kijken. De kinderen oefenen het liedje natuurlijk ook op school. 

 

Daarna volgt het Koningsontbijt voor alle kinderen in hun eigen groep. Na het ontbijt zullen we laten 

zien dat er op de Noord sportieve kinderen zitten. Voor een sponsorloop draaien we onze hand niet 

om. In samenwerking met het A-team van obs de Noord organiseren we ter ere van Koningsdag de 

sponsorloop. Een deel van de opbrengst van de sponsorloop gaat naar het goede doel, Ronald 

McDonald Kinderfonds Nederland.                                                                                                          

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of 

gehandicapte kinderen en hun familie. Zij zorgen dat families met een ziek of zorgintensief kind 

optimaal voor hun kind kunnen zorgen en dicht bij elkaar kunnen zijn. Wij willen dan ook heel graag 

samen met u voor deze organisatie zoveel mogelijk geld ophalen. Het andere deel gaat naar school 

en komt ten goede aan de aanleg van ons groene schoolplein in het najaar.  

Wij zijn er klaar voor. Jullie ook? 

 

Het is de bedoeling dat de kinderen zich laten “sponsoren” door familie, vrienden en kennissen, dus    

niet langs “vreemde” deuren gaan.  

Naast het ophalen van geld is het de bedoeling om een gezellige en sportieve dag met elkaar te 

hebben. Natuurlijk is het leuk, wanneer sponsors worden uitgenodigd om je aan te moedigen! 

De sponsorlijst moet op woensdag 18 april a.s. ingeleverd worden bij de leerkracht.                                

Vrijdag 20 april gaat de ingevulde sponsorlijst met het aantal gelopen rondjes mee terug naar huis, 

om het sponsorgeld op te halen. Op de donderdag 26 april wordt er dan bekend gemaakt welke 

groep het meeste geld heeft opgehaald. Zij krijgen dan een verrassing namens het A-team. Probeer 

zoveel mogelijk sponsors te vinden.                                                                                                                      

Kunnen we op jullie rekenen? 

  

https://www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen


 

 

 

 

De organisatie is als volgt gepland:   

De warming-up vindt plaats op het bovenbouwplein. 

                                                                                                                                                                         

-10.15 uur tot 10.40 uur:                                                                                                                    

Warming- up en Sponsorloop van 10 minuten voor de kleutergroepen.                                                          

 

-10.50 uur tot 11.15 uur:                                                                                                                      

Warming-up  en sponsorloop van 15 minuten voor de groepen 3, 4, 4/5 en 5.                                                            

 

-11.30 uur tot 12.00 uur:                                                                                                                               

Warming-up en sponsorloop van 20 minuten voor  groep  6, 6/7, 7 en 8.                                                             

De leerlingen uit de bovenbouw rennen via het sportveld, voor de flats en over het schoolplein een 

grote ronde.                                                                                                                                                            

Er is voor de spreiding van de groepen gekozen uit het oogpunt van veiligheid. DRINGEND 

VERZOEK aan alle ouders, begeleiders en fans om op het sportveld te gaan staan.  

 

Alle kinderen mogen in sportieve kleding op school komen, rood/ wit/ blauw of oranje is het thema.  

 

Wij hopen op veel belangstelling en veel plezier bij de kinderen op deze feestelijke dag. 

 

Met vriendelijke, sportieve groet.   

Namens de ‘Koningsspelen/sponsorloop-commissie’. 

 

 

 


