
 

 

Koningsspelen 
2022 

Op vrijdag 22 april vieren we 
Koningsdag met de 
Koningsspelen, met als thema: 
Voel je fit. 
 
De kinderen worden deze 
sportieve dag ’s ochtends om 
8.30 uur in sportkleding (Het 
Veer-shirt) op school verwacht. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 
komen deze dag op de fiets naar 

school. Om het nog feestelijker 
te maken zou het leuk zijn als de 
kinderen daarbij ook oranje 
accessoires op of om hebben.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 
hebben deze dag activiteiten op 
en rond de school en zijn om 12 
uur vrij. Voor de kinderen van 
de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
worden de spelen op de 
sportvelden van DVV gehouden. 
We hebben nog een paar ouders 
nodig die kunnen helpen om 
een groepje te begeleiden bij de 
verschillende activiteiten. Dus 
mocht u deze dag nog tijd en zin 
hebben, laat het de eigen 
leerkracht dan even weten via 
een berichtje. De warming-up 
bij DVV start om 10.00 uur en 
rond 13.30 uur is de laatste 
activiteit afgelopen. 
Voor de groepen 5, 5/6 en 6 
hebben we extra ouders die 
meefietsen naar de sportvelden. 
Om 9.40 uur willen we bij school 
wegfietsen. Het tijdsschema ziet 
er als volgt uit: 
 
Tijdschema: 
09.45-10.00 uur: aankomst 
kinderen/scholen 
10.00-10.15 uur: gezamenlijke 
warming-up (door Dans je Fit) 
10.15-10.30 uur: richting het 
juiste veld met alle groepjes en 
begeleiders 
10.30-11.45 uur: ronde 1 
sportactiviteiten 
11.45-12.15 uur: gezamenlijke 
pauze 
12.15-13.30 uur: ronde 2 
sportactiviteiten 
13.45-14.00 uur: Ouders halen 
zelf hun kind met de fiets!  bij 
DVV weer op. Start meivakantie! 
  

We gaan er gezellige 

Koningsspelen van maken! 

Vriendelijke groeten, 

Commissie Koningsspelen  

 

Lied Koningsspelen 2022 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IU1xmydGadY 
  

  

Oudertevreden- 
heids onderzoek  
Zoals al eerder vermeld zal na 

de meivakantie een 

tevredenheidsonderzoek 

worden uitgezet onder de 

ouders, kinderen van groep 6 

t/m 8 en de leerkrachten van 

school.  

We willen u vragen hieraan mee 

te doen. Het levert ons als 

school input op om te kijken 

waar we ons kunnen 

ontwikkelen/verbeteren. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief 

ontvangt u extra informatie.  

 

Techniekdag  
In ons dagelijks leven spelen 

wetenschap en techniek een 

grote rol. Ook in sectoren waar 

je misschien niet zo snel 

techniek verwacht, zoals de  

 

 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

 
Woensdag 13 april 
    nieuwsbrief 14 
Donderdag 14 april 
    studiedag 
Vrijdag 15 april  
    Goede vrijdag 
Maandag 18 april 
    2e Paasdag 
Dinsdag 19 april 
    afname eindtoets  
Vrijdag 22 april  
    Koningsspelen, groep  
    1 t/m 4 om 12.00 uur  
    Vrij 
Maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei 
    Meivakantie 
Maandag 9 mei  
    1e schooldag 
Maandag 16 en dinsdag 17 
mei 
    Studietweedaagse,  
    kinderen zijn vrij 
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zorg, het onderwijs of creatieve 

beroepen. 

Kiezen voor een technische 

opleiding betekent kiezen voor 

een toekomstbestendige baan 

met goede arbeidsvoorwaarden.  

Techniekdag de Liemers op 
zaterdag 14 mei 
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt 
weer de Techniekdag de Liemers 
plaats. Doel van de Techniekdag 
is kinderen in de leeftijd van 8 
tot14 jaar spelenderwijs in 
aanraking te laten komen met 
techniek. Deelnemende 
bedrijven en 
onderwijsinstellingen laten op 
de Techniekdag door middel van 
doe-activiteiten zien hoe leuk en 
breed techniek is. Alle aspecten 
van techniek komen deze dag 
aan bod: van het aansluiten van 
een warmtepomp tot je eigen 
slijm maken en van 
bladblaasvoetbal tot het 
programmeren van een robot.  
 
Locatie en tijden 
De Techniekdag op zaterdag 14 
mei vindt plaats bij Müller 
European Truck en Trailer Care 
aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. 
De Techniekdag is geopend van 
10.00 tot 16.00 uur en is voor 
iedereen gratis toegankelijk. 
Aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie over deze dag 
vind je op 
www.techniekdag.nl/techniekda
g-de-liemers  
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