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Ruimtegebrek in de nieuwe school: Het probleem 
is al vanaf dag één bekend, maar een oplossing blijkt 

niet zomaar beschikbaar. Groep 1A zit “knus” in onze 

personeelskamer en de leerkrachten gebruiken de 
centrale hal als personeelskamer. Ondanks dat groep 

1A ook werkruimte heeft in de hal delen we de zorgen 
die ook al enkele ouders geuit hebben: De ruimte is 

klein en het overzicht is vaak moeilijk”. We zijn 
daarom al lange tijd in overleg met het bestuur van 

OG Perspecto en de gemeente Hulst om gezamenlijk 

een oplossing te vinden. Enkel weken geleden is de 
wethouder van Onderwijs (Diana van Damme) samen 

met enkele beleidsambtenaren ter plekke komen 
kijken naar de problematiek. Er ligt nu een 

onderbouwd en concreet voorstel bij de gemeente om 

de huidige bibliotheek om te bouwen tot een 10e 
lokaal. Helaas lijkt het een traject van lange adem te 

zijn, want we hebben de laatste periode niet echt 
vooruitgang geboekt. Door de inzet van een extra 

leerkracht (meester Mark) in groep 1A zorgen we in 
ieder geval dat goed toezicht gewaarborgd is. We 

hopen dat er zo snel mogelijk concrete stappen 

gemaakt kunnen worden….  
 

Kledinginzamelactie 21 mei a.s.:  Ook dit 
schooljaar herhalen we weer de kledinginzamelactie. 

Voor iedere verzamelde kilo ontvangen we € 0,30. Dat 

willen we in samenspraak met de 
ouderraad/activiteitencommissie 

besteden aan doelen die ten 
goede komen aan onze kinderen. 

Direct na de meivakantie krijgen 

alle kinderen een plastic zak van 
de actie "Bag 2 school" mee naar huis. U kunt de 

gevulde zakken op donderdag 16, vrijdag 17 en 
maandag 20 mei inleveren in de centrale hal van onze 

school. Helaas is het niet mogelijk om de zakken 
eerder in te leveren, omdat we geen ruimte hebben 

om de zakken te bewaren. Op dinsdag 21 mei worden 

alle gevulde zakken opgehaald. 
 

Oudervereniging of activiteitencommissie?: Alle 
ouders hebben vorige week een uitnodiging 

ontvangen voor een Algemene Ledenvergadering op 

09-05-2019. Deze ALV wordt georganiseerd omdat we 
de formele oudervereniging willen opheffen. In de 

statuten van onze oudervereniging ligt vast dat 
opheffing beslist moet worden in een algemene 

ledenvergadering. Als onze oudervereniging 
opgeheven wordt, zal de ouderhulp georganiseerd 

worden door een activiteitencommissie, gevormd door 

de huidige leden van de oudervereniging. De financiën 
worden dan beheerd en verantwoord door de Stichting 

Vrienden van Inghelosenberghe. Meer informatie vindt 
u in de ouderbrief op onze website 

www.inghelosenberghe.nl/nieuws . 

Grote opbrengst sponsorloop Vastenactie: 
Vorig jaar hebben onze leerlingen geld ingezameld 

voor het “Nyabondo Rehabilitation Centre” in Kenia. 

We hebben toen ruim € 1300 opgehaald. Ook dit 
jaar stond dit Afrikaans project centraal tijdens de 

Vastenactie. Zowel op het sportveld als op het 
schoolplein was een parcours uitgezet waar de 

kinderen van alle groepen rondjes liepen. 
Ondersteund en aangemoedigd door leerkrachten 

en de werkgroep van de parochie probeerde ieder 

kind zoveel mogelijk stempels te behalen. De 
opbrengst van de sponsorloop was fantastisch. Er 

werd maar liefst € 1647,74 ingezameld. Dank je wel 
iedereen voor de bijdrage aan deze hele mooie 

opbrengst! 

 
 
Inspectie tevreden over onze school:  

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen 
vertrouwen dat het onderwijs op een school goed 

is. De Inspectie van het Onderwijs houdt daar 
toezicht op. Belangrijkste vraag daarbij is: “Krijgen 

alle kinderen onderwijs van voldoende kwaliteit?” 

De Inspectie bezoekt daarvoor in een cyclus van 4 
jaar alle scholen. Daarnaast gaat de inspectie 

jaarlijks in gesprek met het schoolbestuur, waarbij 
het bestuur moet laten zien hoe het de 

kwaliteitszorg voor zijn scholen geregeld heeft.  

Op donderdag 28 maart heeft de Inspectie onze 
school bezocht. Tijdens dat bezoek stond het thema 

“Passend onderwijs” 
centraal. Hoe 

realiseren wij extra 

ondersteuning? Wat 
gaat goed? Wat lukt 

niet? Wat willen wij 
anders? De 

inspecteur wilde dus 
informatie verzamelen om een realistisch beeld te 

krijgen van Passend Onderwijs. Uit de 

terugkoppeling kwam duidelijk naar voor dat onze 
zorgcyclus en alle bijbehorende dossiers 

(ontwikkelings-perspectieven) prima op orde zijn.  

http://www.inghelosenberghe.nl/nieuws


 
Items die zowel in de gesprekken met de directie, het 

zorgteam als met de leerkrachten terugkwamen zijn: 

waar liggen de grenzen van onze zorg; hoe maken we 
inzichtelijk wat de extra zorg betekent aan inspanning 

en tijd én wat de extra aandacht voor een individueel 
kind betekent voor de gehele groep; samenwerking 

met / inzet van ambulant begeleiders; besteding 

zorggelden én natuurlijk de wens om extra inzet van 
personeel in een groep. Dit bezoek telt ook mee met 

de 4-jarencyclus waarin de inspectie iedere school 
bezoekt. Er is n.a.v. dit bezoek geen aanleiding om 

binnen de termijn van 4 jaar onze school weer te 
bezoeken, er zijn dus geen risico’s geconstateerd. En 

daar zijn wij natuurlijk trots op! 

 
Kiss-and-Ride…… Opnieuw een oproep aan alle 

ouders/verzorgers: gebruik onze kiss-and-ride-zone 
waar die voor bedoeld is: een 

korte stop. Maak aub gebruik van 

de daarvoor bedoelde 
parkeervakken als u langer stil 

staat met uw auto. Dit geldt ook 
voor de ouders die hun kind 

tussen 8u en 16u naar de 
kinderopvang brengen. 

 

Foxkidz-Inghelosenberghe: Sinds geruime tijd ziet 
u, als u met uw kind onze peuterspeelzaal 

binnenkomt, één van de juffen met een tablet in de 
hand staan en hierop werken. Wij realiseren ons, dat 

dit niet erg gastvrij overkomt en vragen bij u oproept. 

De reden van het tabletgebruik is, dat we sinds 1 
januari j.l. verplicht zijn om elk kind aan te melden bij 

binnenkomst. We vinden het echter belangrijk om u 
goed te ontvangen en zullen zo nodig het 

tabletgebruik uitstellen en uw kind later aanmelden. 

Zo kan het voorkomen dat u op de ouderapp ziet, dat 
de tijd van brengen afwijkt van de daadwerkelijke tijd 

dat u uw kind heeft gebracht. De kinderen worden ook 
afgemeld als ze zijn opgehaald. Als u vragen of 

opmerkingen hebt hierover, kunt u altijd bij ons 
terecht. 

Op de oude locatie bracht elke peuter een foto mee, 

die bij binnenkomst opgehangen werd. Na de 
verhuizing is dit in het slop geraakt. We willen de 

draad graag weer oppakken en vragen u dan ook, om 
een foto mee te nemen van uw kind, tenminste van de 

kinderen die op de nieuwe locatie zijn gestart. Omdat 

we alle kinderen 's ochtends in groep A ontvangen, 
zullen we daar een plaats creëren om de foto's op te 

hangen. Het is de bedoeling dat u bij binnenkomst, 
samen met uw kind zijn/haar foto opzoekt en aan de 

muur hangt. 
 

Groep 1-2: Joepie! Het is  meivakantie! We zijn er 

wel een beetje aan toe, want we hebben de afgelopen 
periode weer veel gedaan. Na de kerstvakantie 

hebben we gewerkt aan het thema  winter. We 
hebben geleerd over temperatuur(warm/koud), 

tegenstellingen en (verkort) tellen. Voorleesjuf Ankie  

heeft in onze mooie  bibliotheek  voorgelezen uit het 

 

 
boek “een huis voor Harry”.  

Het boek was uitgewerkt tot 

een project voor de Nationale 
Voorleesdagen 2019. Er 

hoorde ook een leuk liedje en 
een spelletje bij. We hebben 

ervan genoten! Na het thema 

winter hebben we gewerkt 
over carnaval met als  

afsluiting van die periode  de 
carnavalsviering met de prachtige  optocht. Alle 

kinderen liepen mee. Daarna was het groot feest  in 
de Warande met DJ Eric. Een weekje vakantie  

konden we na deze drukke dag wel gebruiken. De 

afgelopen weken stonden in het teken van de lente 
en Pasen. Jonge dieren, de groei van lentebloemen 

en kleuren stonden centraal. Het is interessant om 
in de klas kikkervisjes van dichtbij te kunnen 

bekijken. In de tuin van de ouders van juf 

Kathelijne hebben we weer paaseieren mogen 
zoeken. Dat blijft een leuke traditie. Ieder heeft in 

de eigen klas het paasfeest gevierd. 

 
 

Groep 3: Wat is er toch weer veel gebeurd in 
groep 3. We hebben ondertussen alle letters 

geleerd! We hebben als afsluiting een letterfeest 
gevierd met letterkoekjes en appelsap. Aan het eind 

van de middag kregen alle kinderen een echt 

letterdiploma! Bij rekenen werken we nu in een 
werkboek met twee kanten. Aan de blauwe kant 

staan de sommetjes die bij de lessen horen en als 
we het schrift omdraaien (rode kant) vinden we 

daar de sommetjes die horen bij de weektaak  die 

we iedere week af moeten hebben. Het was een 
beetje puzzelen in het begin, maar we hebben het 

nu onder de knie. We leren nu ook met geld 
rekenen, maar de muntjes en briefjes zijn toch wel 

moeilijk. In februari hebben we natuurlijk carnaval 

gevierd. Eerst de optocht en daarna het feest in de 
Warande. Wat was het weer gezellig feest! Vrijdag 

12 april waren de Koningsspelen. We hebben leuke 
spellen gedaan op het voetbalveld. Het was wel een 

beetje koud, maar van het sporten kregen we het 
lekker warm. Op donderdag 18 april hebben we 

Pasen gevierd in de klas. Eerst hebben we naar de 

Zandtovenaar gekeken die het Paasverhaal 
vertelde. Wat was dat 

mooi. We hebben in 
een Paasboekje 

gewerkt en  

geknutseld. Wij 
wensen iedereen fijne 

paasdagen!  

https://smtp3.kinderopvangzvl.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://smtp3.kinderopvangzvl.nl/owa/UrlBlockedError.aspx


Groep 4: In de week van de lentekriebels hebben we 
gewerkt rond het thema: ik wil het graag weten! Een 

thema over de gezonde nieuwsgierigheid van kinderen 

naar relaties en vriendschappen. We hebben 
verschillende werkvormen rond dit thema uitgevoerd. 

Vragen die de kinderen van groep 4 stelden en 
besproken zijn waren o.a.: Hoe is het om te trouwen? 

Wat doe je als je verliefd bent? Hoe is het om 

gescheiden te zijn? Hoe maak je het uit?   
We hebben de afgelopen periode veel nieuwe 

onderdelen bij rekenen geleerd; de tafel van 1 t/m 
5 en 10, de digitale tijd en het kwartier op de analoge 

klok! Ook bij spelling en taal staan we niet stil. We 
kennen nu al 12 spellingscategorieën! Met taal werken 

we nu aan het thema Gek en dat past wel bij onze 

groep 4 ;) Wat speciaal is in onze klas, zijn de 
spreekbeurten die de kinderen al helemaal zelf thuis 

voorbereiden. Wat doen ze dit knap! 
Vrijdag 12 april hebben wij een sportieve ochtend 

gehad omdat we meededen met de Koningsspelen. 

We hebben allemaal verschillende spellen gedaan, 
zoals Jenga en stokken vangen. Deze ochtend hebben 

we afgesloten met een gezellige lunch in de klas.  
Op 15 april hebben wij ook deelgenomen aan de 

sponsorloop. Groep 4 heeft ontzettend goed zijn best 
gedaan om het goede doel hierbij te steunen! 

 

Groep 5: In groep 5 zijn we bij rekenen de 
afgelopen maanden bezig geweest met het oefenen 

van de jaarkalender, inhoud (liter, milliliter en 
centiliter), de tafelsommen, het tellen tot 500 en + en 

– sommen tot 1000. Bij spelling hebben de kinderen 
nu 17 spellingscategorieën geleerd. De laatste 6 die 

erbij zijn gekomen, zijn  het kilo woord, ’s woord, 
meervoud ’s woord, het cent woord, politie woord en 

het cola woord. Bij Brandaan (geschiedenis) hebben 

we het thema Romeinen in Nederland en leven als een 
ridder behandeld. Bij Naut( biologie) hebben we het 

thema planten en dieren en voeding in je lichaam 
behandeld. Bij Meander (aardrijkskunde) hebben we 

het thema Nederland waterland met de  eerste keer 

topografie van Nederland behandeld.  
En is er bij de carnavalsviering natuurlijk door de 

kinderen flink gehost en gefeest. Het was een 
geslaagde dag! De komende periode maken de 

kinderen kennis met komma getallen bij rekenen en 
met tijd (correct lezen), afstand , geldbedragen en de 

deciliter wordt geïntroduceerd.  Bij spelling komt het 

volgende woordsoort nog aan bod: tropisch woord. 

 

Groep 6a: Wist u dat…  
- wij de grootste kinderoptocht hebben met eigen 

Inghelosenberghe-band  

- wij met heel de klas mee hebben gedaan 

- wij veel prijzen hebben binnen gehaald 

- wij deze dag afscheid hebben genomen van 

meester Mark 

- hij nu bij de kleuters lesgeeft  

- wij hem eigenlijk wel missen in groep 6A  

- wij meegedaan hebben aan de 

weerbaarheidstraining  

- dit georganiseerd werd door Hulst voor Elkaar  

- dit erg leerzaam was  

- wij een mini spreekbeurt hebben gehouden 

voor de kleuters 

- de kleuters dit erg interessant vonden (en wij 

ook)  

- wij met de bus naar het Scheldetheater in 

Terneuzen zijn geweest 

- hier een hilarische voorstelling hebben gehad 

over de Waanzinnig boomhut met 13 

verdiepingen  

- wij hierdoor te laat terug op school waren 

- we hier echt niks aan konden doen   

- wij nu alles weten over de Lentekriebels 

- onze juf alles uitgebreid heeft verteld over 

jongens en meisjes 

- wij nu een stuk wijzer zijn geworden  

- wij voor het eerst buiten hebben gegymd op 

het kunstgrasveld  

- wij toen slagbal hebben gedaan met een 

heerlijke temperatuur van 22 graden  

- er 2 dames van de Rabobank langs zijn 

geweest 

- dit in het teken van de Week van het Geld 

- wij nu geleerd hebben dat we zuinig op ons 

geld moeten zijn  

- we daarna ook nog mee hebben gedaan aan 

het project Ik eet beter 

- we met allerlei voedsel proefjes moesten doen  

- witlof met appel best lekker is  

- de week erna de schrijfster Janneke Schotveld 

op bezoek kwam 

- zij erg leuke boeken schrijft, zoals Super Juffie  

- juf Didi helemaal fan van haar is 

- zo erg dat ze vergeet foto’s te maken  

- we ook nog een heerlijke pannenkoek hebben 

gekregen van de bakmama’s  

- deze erg lekker waren 

- we mee hebben gedaan aan de koningsspelen 

- deze erg leuk waren  

- een fantastische dans hebben aangeleerd 

- we daarna geld moesten inzamelen voor de 

Vastenactie  

- wij hiermee heel veel geld hebben opgehaald  



- wij als tegen prestatie rondjes rond het 

voetbalveld moesten lopen  

- we dan nu wel toe zijn aan een welverdiende 

vakantie  

 
Groep 6b: Ook deze periode hebben we weer aan 

vele activiteiten deelgenomen. Steffen, Rick en Lisa 
hebben 4 lessen weerbaarheidstraining gegeven en 

Petra en Cynthia 2 lessen ( foto’s van deze lessen kunt 
u vinden op Facebook). In het kader van de “Week 

van het geld” hebben we ook een gastles gekregen 

van Pascalle en Ellen. We hebben  de Cash quiz 
gespeeld, erg leerzaam, maar ook spannend!  

In dezelfde week zijn we 
met de bus naar het 

Scheldetheater geweest. 

Daar hebben we enorm  
genoten van de 

voorstelling  “De 
boomhut met de 13 

verdiepingen”. Er zijn 
ook al een heleboel 

kinderen die hun 

spreekbeurt hebben 
gehouden. Leuke en 

interessante 
onderwerpen zijn al de 

revue gepasseerd, zoals 

bijvoorbeeld teckels, 
turnen, Disneyland 

Parijs, enz. Tijdens Brandaan hebben we het over WO 
II gehad, dit onderwerp sprak de kinderen erg aan. 

Afgelopen maandag hebben de kinderen rondjes 

gelopen rondom het voetbalveld voor de sponsorloop. 
Er waren kinderen bij die wel 12 rondjes hebben 

gelopen! 
 

Groep 7: Supertrots zijn we in groep 7: 
verkeersexamen theorie op 4 april en praktijk op 18 

april 100% geslaagd!  

Een gezellige 
pannenkoekdag was ook 

een mooi moment tussen 
de kinderen en hun 

grootouders. In de klas zijn 

we ook goed bezig. De 
laatste weken oefenen we 

elke dag de tafels. 
Iedereen is enorm 

vooruitgegaan en dat is zo 
handig bij de 

rekenopdrachten met 

cijferend rekenen, 
procenten, breuken!  Een 

les uit ons boek van Naut: 
experimenteren met 

kranten (hoe maak je daar 

een stevige constructie mee?), leerzaam en goed 
samenwerken!  

Op dit moment hebben we ook een aantal lessen uit 
het 4 en 5 mei Denkboek gedaan. Elk jaar krijgen alle  

leerlingen van groep 7 in Nederland dit boekje. 

 https://www.4en5mei.nl/educatie/4-en-5-mei-
denkboek Na de vakantie gaan we hiermee verder, 

het daagt de kinderen uit om na te denken over de 

Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, 
vrijheid en democratie. 

 
Groep 8: Groep 8 heeft de afgelopen maanden 

keihard gewerkt. Er stond een belangrijke toets op 

het programma; de eindtoets Route 8. Hier hebben 
we voorafgaand natuurlijk geoefend met rekenen, 

taal, spelling en nog veel meer. Op maandag 15 
april hebben we hem gemaakt op de Chromebooks 

en dit werkte zeer goed. Iedereen werkte op zijn 
eigen niveau! 

Dit is niet het enige waar groep 8 zich mee bezig 

heeft gehouden. Schoolvoetbal stond ook nog op 
het programma. Op woensdag 3 april hebben de 

jongens en de meiden beiden meegedaan met het 
toernooi. Helaas zijn we niet door naar de volgende 

ronde, maar wat waren het gezellige middagen! 

 
Wat het meeste leeft in onze groep is toch wel de 
musical. Samen met heel wat hulp proberen we er 

samen weer een fantastische show van te maken! 
Wij hebben er al zin in! 

 
Bibliotheek op 

school: Vanaf begin 

november 2018 tot 
eind januari 2019 

was de Monitor 
weer geopend. De 

Monitor de 
Bibliotheek op 
school is een digitaal 

instrument dat 
scholen en 

bibliotheken kunnen gebruiken om hun 

samenwerking te  meten. De Monitor bestaat uit 
vragenlijsten voor leerlingen vanaf groep 5, 

leerkrachten en leesconsulenten. Jaarlijks worden 
de vragenlijsten ingevuld  wat een beeld oplevert 

over het leen- en leesgedrag van de leerlingen, de 
leesmotivatie van de leerlingen, het 

leesbevorderend gedrag van leerkrachten en de 

leescultuur thuis. Op onze school is voor de eerste 
keer meegedaan met de monitor.  

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak 
voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en 

scholen structureel samenwerken aan 

taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid 
van kinderen. Doel is te stimuleren om meer te 

lezen, op school en thuis! Leren begint bij lezen. 

https://www.4en5mei.nl/educatie/4-en-5-mei-denkboek
https://www.4en5mei.nl/educatie/4-en-5-mei-denkboek


Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis 
verwerven en zich ontwikkelen. Door 15 minuten vrij 

lezen per dag, leert een kind 1000 nieuwe woorden 

per jaar! De taal van (prenten)boeken is veel rijker 
dan de taal van alledaagse gesprekken, deze 

boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen! 
Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en 

behalen daardoor betere schoolresultaten! 

 

 
Nieuwe leerlingen: Na de voorjaarsvakantie zijn de 

volgende leerlingen gestart op onze school: Fatima 

Mamou, Lennox de Clercq, Maria Astifi, Ivar Roelandt 
en Ise Standaert. Op dit moment zitten er 226 

leerlingen op onze school. In de maand mei starten 
Célina Mangnus, Milan van den Manacker, Jort 

Blommaart, Tristan Fassaert en David Macarel. Wij 

wensen ze allemaal een fijne en leerrijke schooltijd 
toe. 

 
Belangrijke data: 

Vrij 19-04 t/m vrij 03-05: 
meivakantie 

Din 07-05: 1e weer-

baarheidstraining gr 8 
Woe 08-05: MR-

vergadering 
Don 09-05 19.30 u: Algemene Ledenvergadering 

oudervereniging 

Zon 12-05: Viering 1e H. Communie (kerk Koewacht) 
Din 14-05: amfibieën-project groep 5 

Din 14-05: muziekactiviteit groepen 1-2 “Dierenfeest” 
Don 16-05: schoolfeest groep 1-2 en schoolreis 

groepen 3 t/m 7 

Din 21-05: kledinginzamelactie Bag2School (zakken 
inleveren vanaf donderdag 16-05) 

Don 28-05: voorbereidingsmiddag H. Vormsel 
(Pelgrimstocht) 

Din 28-05: muziekactiviteit groepen 1-2 “Dierenfeest” 
Don 30-05 en vrij 31-05: vrij ivm Hemelvaart + 

maandag 03-06!! 

Maa 03-06 t/m don 06-06: wandelvierdaagse 
Maa 10-06 (Pinkstermaandag) én din 11-06 (studiedag 

leerkrachten): vrije dagen 
Woe 12-06: MR-vergadering 

Don 13-06: voorstelling Minimax voor groepen 1-2 

Don 13-06: vergadering ouderraad (ovb) 
Vrij 14-06: viering H. Vormsel (kerk Clinge) 

Maa 17-06 t/m vrijdag 21-06: oudergesprekken groep 
1 t/m 7 

Maa 24-06: project Veilig naar school (ism 
Reynaertcollege) voor groep 8 

Maa 24-06: Kennismakingsavond brugklassers 

Reynaertcollege 
Woe 26-06: Eindmusical groep 8 

 

Din 02-07: Excursie 
groep 8 in Verdronken 

land van Saeftinghe 

Woe 03-07: Expressie-
ochtend 

Don 04-07: laatste 
schooldag (uitreiking rapport gr 3 t/m 8 en afscheid 

groep 8) 

Vrij 05-07 t/m vrij 16-08: zomervakantie 
 

Sportbuurtwerk: Er is iedere maandagmiddag 
een aanbod van sportbuurtwerk in de gymzaal van 

Inghelosenberghe (15.15-16.30 u). Sportbuurtwerk 
is bedoeld voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

en wordt verzorgd door medewerkers van Hulst 

voor Elkaar. Meedoen is gratis. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. De activiteiten in mei en juni zijn: 6 mei 

hockey; 13 mei instuif; 20 mei multibal; 27 mei 
trefbal; 3 juni tikspelen en 17 juni instuif.  

 
 

Koningsspelen groot succes: Het was dit jaar 
extra vroeg in het jaar: 2 weken voor Koningsdag 

werden op veel scholen de Koningsspelen 
georganiseerd. Samen met onze tandemschool 

Heidepoort beleefden we een frisse, maar leuke en 
sportieve sport- en spelochtend. Alle kinderen (van 

peuters t/m groep-achters) werden uitgedaagd en 

gestimuleerd om in beweging te komen. En dat 
deden ze!  

 
Er was een gevarieerd aanbod met o.a. volksspelen, 
estafetterace, atletiektraining, bootcamp, dansclinic, 

stokvangen, denkspelletjes, tennistraining en zelfs 

boogschieten… Teveel om op te noemen. En dat 
kon niet zonder de hulp van vele (groot)ouders, 

stagiaires, ouderraden van beide scholen, de 
tennisvereniging tc smash, de voetbalvereniging vv 

STEEN en de schuttersvereniging. Dank je wel 

allemaal voor jullie bijdrage aan de geslaagde 
Koningsspelen. 

 


