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Koningsspelen  
Vrijdag 12 april 2019 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 - Koningsontbijt in de klas.  
Hulpouders zetten de spelletjes klaar op het plein. 
09.50 uur – Aftrap Koningsspelen met het lied        
Pasapas 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.  
 
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. Natuurlijk mag dat in rood, wit, blauw, 
oranje. 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, DOS,  ADO korfbal, Kivido, HC De 
Hoeksche Waard, Blue Hitters, Body Change. Door 
sponsoring hebben we wederom extra activiteiten 
kunnen toevoegen aan het programma. Wij 
bedanken de OR van CBS De Bouwsteen hartelijk 
voor hun bijdrage daaraan. 
 
We komen nog hulp te kort op het sportveld. Kunt 
u helpen? Graag aanmelden bij meester Ernst-Jan 
(e.huising@csgdewaard.nl). 
 

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

08.45 uur – Aftrap Koningsspelen met het lied de Pasapas + opening samen met De Schelf  
       onder leiding van Studio Gwendolyn. 

09.00 uur – Aanvang sport- en spelprogramma. Tijdens de spelen worden er lekkernijen  
                      uitgedeeld vanuit het koningsontbijt-pakket, mede mogelijk gemaakt door Jumbo. 
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12.30 uur – Einde van het programma. 

        U kunt de kind(eren) ophalen nabij de kantine van de korfbalvereniging op het  
        sportpark.  

 
Bij slecht weer gaan we spelletjes doen in de klas. 
We hopen op een feestelijke, sportieve dag met een koninklijk zonnetje! 
 
Met vriendelijke groet, 
de sportdagcommissie. 

 

Buikgriep 
Begin vorige week zat meer dan de helft van de kinderen uit groep 3b ziek thuis en had buikgriep 
(braken en diarree). De school heeft toen een melding hierover bij de GGD gedaan. Een aantal ouders 
uit de betreffende groep 3b werd gevraagd om mee te doen in het onderzoek naar de veroorzaker 
van de uitbraak. Afgelopen donderdag kregen wij de uitslag van het onderzoek te horen: het 
Norovirus was de veroorzaker van de buikgriep. Gelukkig neemt het aantal ziekmeldingen binnen de 
school deze week flink af. Op school nemen we de hygiëneadviezen van de GGD zeer serieus.  De 
GGD stuurde ons publieksinformatie toe. Deze is als bijlage toegevoegd. En nu maar hopen dat het 
virus snel verdwenen is! 

 

In de bijlage 
In de bijlage vindt u een  

- het programmaboekje van de Oranjevereniging ‘s-Gravendeel. 
- een bericht van Billie de Bever, vanuit de werkgroep Voeding bij JOGG (jongeren op gezond 

gewicht), over gezond ontbijten.  
- uitleg over het Norovirus. 
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