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      Gendt, 18 maart 2019 

 

Aan:  alle ouders, verzorgers van alle kinderen van IKC de Vonkenmorgen   

Betreft:  sportdag en het Koningsontbijt 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Vrijdag 12 april 2019 hebben we onze jaarlijkse sportdag. Ook dit schooljaar is de sportdag weer 

gecombineerd met “het Koningsontbijt”. 

In deze brief leest u wat dat voor de verschillende groepen betekent. 

Let op: de tijden voor de peuters van deze vrijdagochtendgroep zijn deze dag anders, namelijk van 8.30 uur 

tot 11.30 uur 

Programma voor de peuters (vrijdagochtendgroep) en groepen 1-2:  

 De kinderen worden om 8.30 uur in sporttenue verwacht in hun eigen klas. 

 De kinderen nemen geen eten en drinken mee, dus als het kan ook geen tassen.  

 We ontbijten eerst samen om 8.30 uur en gaan om 9.30 uur sporten. 

 De peuters worden om 11.30 uur in hun eigen klas weer opgehaald. 

 De kleuters worden om 12.00 uur op de speelplaats zoals altijd weer opgehaald. 

 De kinderen worden begeleid door ouders bij de spelonderdelen van deze ochtend. 
Ouders kunnen zich opgeven via de intekenlijst, die bij de deur van de klas hangt. Deze ouders worden 
om 9.25 uur verwacht op school om dan met de sportonderdelen te kunnen helpen. 

Stal uw fiets a.u.b. buiten de speelplaats i.v.m. de sportspellen op deze plek!                                             
 
Programma voor de groepen 3-4 

 De kinderen worden om 8.30 uur in sporttenue verwacht in hun eigen klas. 

 De kinderen nemen geen eten en drinken mee, dus als het kan ook geen tassen.  

 We ontbijten eerst samen om 8.30 uur en daarna gaan we sportieve activiteiten doen op het 
Thorbeckeplein.  

 De kinderen zijn gewoon om 12.00 uur weer op school en kunnen daar opgehaald worden. 
 

Programma voor de groepen 5-8 

 De kinderen worden om 8.30 uur in sporttenue verwacht in hun eigen klas. 

 Daar zullen ze eerst samen ontbijten.  

 De sportieve activiteiten zullen net als andere jaren plaatsvinden op het terrein van Sportpark 
Walburgen. We vragen dan ook aan iedereen om met de fiets naar school te komen. (Voor de kinderen 
voor wie het niet mogelijk is om met de fiets te komen, zorgen wij voor een begeleider die met hen 
meeloopt vanaf school) 
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 Van 10.00 uur tot 14.30 uur zijn de kinderen actief bezig in de vorm van sport en spel. Er zijn zowel 
binnen- als buitenactiviteiten. Vergeet dus niet om je gymschoenen mee te nemen. Kinderen kunnen 
eventuele extra kleding in een tas meenemen 

 De kinderen nemen hun eigen lunch mee. De OR zorgt voor genoeg drinken en een gezonde aanvulling 
bij de lunch.  

 De kinderen gaan zelf vanuit Sportpark Walburgen naar huis.  
                                                                          

Met vriendelijke groeten, 

 De sportcommissie 


