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Koningsspelen 
 
Vrijdag 20 april 2018 doen we mee aan de Koningsspelen.  
De kinderen van groep 1 en 2.  
De kinderen mogen verkleed op school komen in rood, wit, blauw of oranje. 
08.30 uur - Programma in de klas. Snack en drinken meenemen.  
Hulpouders zetten de spelletjes klaar op het plein. 
09.50 uur – Aftrap Koningsspelen met het lied Fitlala  in de hal. 
10.00 uur – Start van de spelletjes op het plein. 
12.00 uur-- Einde van de spelletjes. 
12.15 uur – De kinderen worden op school opgehaald. Begin van de meivakantie. 
 
Bij slecht weer spelen we spelletjes in de klas. 
 
De kinderen van groep 3 t/m 8.  
De kinderen worden deze dag in sportieve kleding en met geschikt schoeisel op de sportvelden  
verwacht. Kinderen die met de fiets komen, moeten deze vooraan bij de sporthal in de rekken  
zetten. De groepen beginnen met het feestelijke lied van de Koningsspelen. Alle kinderen brengen 
deze dag een tas mee met daarin wat eten en drinken voor in de pauze.  
 
Dit jaar hebben we weer verenigingen benaderd die zorg dragen voor verschillende spelletjes. Dit zijn 
de volgende verenigingen: VV `s-Gravendeel, TC `s-Gravendeel, HWVV Benevia, ADO korfbal, Blue 
Hitters, Kivido, Body Change. Door sponsoring hebben we wederom extra activiteiten kunnen  
toevoegen aan het programma. Wij willen de volgende bedrijven en mensen hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage:  

 Culifine 
 Overblijf van CBS De Bouwsteen 
 OR van CBS De Bouwsteen 

 
08.30 uur – Inloop bij sportvelden (nabij de kantine van de korfbalvereniging, achter het  

       zwembad). 
08.45 uur – Aftrap Koningsspelen met een lied + opening door juf Renate. 
09.00 uur – Aanvang sport- en spelprogramma. 
12.30 uur – Einde van het programma. U kunt de kind(eren) ophalen nabij de  
                kantine van de korfbalvereniging op het sportpark. Begin van de meivakantie. 
 

Bij slecht weer, maar zo ziet het er nu helemaal niet 
naar uit, gaan we spelletjes doen in de klas. 
 
We hopen op een feestelijke, sportieve dag met een 
koninklijk zonnetje! Denkt u dan aan het  
insmeren van uw kind met zonnebrand? 

 
Met vriendelijke groet,  
de sportdagcommissie.     

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Vanuit de overblijf 
Het valt ons op, dat veel kinderen in hun brooddoos nog extra verpakkingsmateriaal hebben. Boter-
hammen in aparte zakjes bijvoorbeeld. Wellicht kunt u hierop besparen, beter voor uw portemon-
nee, het afval en het milieu. Wilt u erop letten? Alvast bedankt! 

 
Activiteit door school en anderen georganiseerd 

Bezoek Indië monument  
Op maandag 16 april bezoeken de kinderen van groep 7a en 7b ter voorbereiding op de  
herdenking van 4 mei een bezoek aan het Indië monument. Het monument is in 1995  
geadopteerd door De Bouwsteen en op 4 mei met dodenherdenking zullen kinderen hier een krans 
neerleggen. 
 
Will van Velsen van de Historische Vereniging zal de kinderen over de dorpelingen vertellen die in de 
Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen, in Nederland maar ook in Nederlands Indië. 

 
Herdenking 4 mei 
18.00 - 21.00 Vlaggen halfstok 
 
19.00 Herdenkingsbijeenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk 
Met medewerking van: 
• Fanfarekorps Na Lang Streven 
• Showkorps Juliana 
• Interkerkelijk koor Kaïros 
• OBS de Schelf en CBS de Bouwsteen. 
 
19.45 Stille tocht 
Onder begeleiding van tamboers van Showkorps Juliana zal de stoet zich via de 
Hendrik Hamerstraat en de Kerkstraat naar de Oude Begraafplaats begeven. 
 
19.59 uur Signaal Taptoe 
20.00 uur Twee minuten stilte 
Kranslegging op de graven van de gevallenen door: 
• Mr. Drs. A.J. Borgdorff, burgemeester gemeente Binnenmaas 
• Schoolkinderen en jeugd ‘s-Gravendeel 
• Oud-Indiëgangers 
• De Kerken 
• De Oranjevereniging 
• Samenwerkende Ouderenbonden 
• Hierna is er voor iedereen gelegenheid een krans of bloemen te leggen. 
Na afloop is er voor iedereen gelegenheid koffie te drinken bij Restaurant Nonna. 

 

 
Wij wensen u nogmaals alvast een hele 

 fijne vakantie! 
Team De Bouwsteen  

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/

