Beste kinderen en ouders van ’t Ambyld en ’t Krielhuske,
Vrijdag 20 april a.s. gaan we meedoen aan de Koningsspelen. We hopen op mooi weer, zodat we dat
zoveel mogelijk buiten kunnen doen. Dit jaar is er een nieuw programma bedacht!
Het programma ziet er als volgt uit voor groep 1 t/m 4 en de peuters:
8.30 – 8.40 uur:
Verzamelen op het plein voor de dans “Fitlala”.
8.40 – 9.15 uur:
Ontbijt in de klas (aangeboden door Jumbo supermarkt)
9.15 – 11.30 uur:
Programma op schoolplein en Smidte West (Smidte West nog onder
voorbehoud i.v.m. vergunning)
Om 10.15 uur:
Pauze; laatste keer schoolfruit in het lokaal, dan verder spelen.
11.30 uur:
Naar de klas en uitdelen herinnering aan Koningsspelen.
12.00 uur.
Groepen 1 t/m 4 en peuters naar huis.
Het programma ziet er als volgt uit voor groep 5 t/m 8:
8.30 – 8.40 uur:
Verzamelen op het plein voor de dans “Fitlala”.
8.40 – 9.00 uur:
Ontbijt in de klas (aangeboden door Jumbo supermarkt)
9.00 – 9.30 uur:
Op de fiets naar Kortezwaag.
9.30 – 12.00 uur:
Groep 5 t/m 8 programma op sportvelden van Kortezwaag
12.00 uur.
Groepen 5 t/m 8 gaan terug naar school en blijven op school.
‘s Middags uitdelen herinnering aan Koningsspelen 2018.
We vragen de kinderen het volgende mee te nemen/aan te doen:
 Voor de groepen 1 t/m 8 en peuters: bord en bestek; met naam er op en in aparte plastic tas
(voor het ontbijt);
 Voor de groepen 1 t/m 8 en peuters: drinken voor in de kleine pauze.
 Voor groep 1 t/m 4 en peuters:
 Buitenspeelkleren, mag in de sfeer van de koningsspelen.
 Buitenspeelmateriaal; skelter, fietsjes, step, andere materialen voor
op het plein.
 Voor groep 5 t/m 8:
 Makkelijke, sportieve kleren en sportieve schoenen. Het liefst in het
oranje!
 Op de fiets!
 ’s Middags zijn de groepen 1 t/m 4 en peuters vrij, groepen 5 t/m 8
gaan wel gewoon naar school. Deze kinderen moeten dus wel een
lunchpakketje meenemen.
Voor de fietstocht van groep 5 t/m 8 zoeken wij ouders die mee kunnen fietsen naar Gorredijk.
Alvast bedankt, het Ambyld-team.
Dit strookje graag inleveren uiterlijk dinsdag 17 april a.s. bij de leerkracht.
Ik, ……………………………… vader/moeder van …………………………………………
kan meefietsen bij de Koningsspelen op 20 april naar de sportvelden van Kortezwaag te Gorredijk.
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