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De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 05  31 januari 2022 

  10 januari 2022 

 

Tyrza 11 
Melle 4 
Felix 7 

Julian 12 
Clint 11 
Liam 7 
Dilan 11 
Wesley 9 
Jinte 9 
J.J. 11 

Robin 11 
Miles 5 

 
Wilma - administratie 
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Koningsspelen 
 
Vrijdag 22 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden.  
Voor de groepen 5 t/m 8 zal dit worden verzorgd door studenten van het 
CIOS op de accomodaties van SC Elistha en SV Spero. De studenten zijn 
hiervoor op zoek naar ouderbegeleiding. Hieronder vindt u een toelichting 
van de studenten met een inschrijfstrook. Dit strookje kunt u inleveren bij 
de leerkracht van uw kind.  

 

Inschrijfstrook 
Onze namen zijn Floris, Timo, Guus en Dahley, wij zijn 4e jaars studenten van het CIOS die stagelopen bij 
Over Betuwe Beweegt. 
Ook dit jaar worden de Koningsspelen in Elst georganiseerd! Dit vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 april. 
Wij hebben er weer veel zin in om de kinderen een fantastische dag te bezorgen, daar kunnen we jullie 
hulp weer heel goed bij gebruiken. 
Het verzorgen van de Koningsspelen kunnen wij niet alleen. Er zullen dit jaar 900 kinderen meedoen aan 
de koningsspelen, dat betekent dat we vrijwilligers nodig zullen hebben.  
 
Net zoals vorig jaar is het weer de bedoeling dat er door sportaanbieders clinics worden verzorgd en 
daarnaast ook nog andere spellen, denk aan topsporters en studenten die een spel begeleiden. Om alles 
in goede banen te leiden zijn groepsbegeleiders heel hard nodig. We streven ernaar dat er op elke groep 2 
begeleiders zijn. Wij gaan er dit jaar voor proberen te zorgen dat de ouder/verzorger begeleider wordt 
geplaatst bij zijn of haar kind, we kunnen dit niet garanderen maar we streven er wel naar! 
 
Ben je als ouder/verzorger zelf actief in de sportwereld en lijkt het je leuk om een clinic/spel te geven, dan 
is hier natuurlijk ruimte voor, dit kan je aangeven op het inschrijfformulier. Wanneer je hiervoor kiest 
nemen wij contact met je op zodat we kunnen kijken hoe we het neer gaan zetten tijdens de dag en wat 
je nodig hebt aan materiaal.  
 
Hoe ziet de dag eruit? De dag wordt georganiseerd bij de accommodaties van SC Elistha en S.V. Spero, wij 
kunnen gebruik maken van het clubhuis en de 4 velden. De dag begint voor de kinderen om 09:00 uur en 
zal eindigen om 12:00 uur. 
  
Als u denkt dat lijkt mij wel wat laat dit dan even weten door het inschrijfformulier in te vullen en terug te 
geven aan de leerkracht van uw kind. 

 
NAAM OUDER: 
NAAM KIND:  
EMAIL: 
TELEFOONNUMMER:  
 
BEGELEIDER GROEP: JA/NEE 
BEGELEIDING SPEL: JA/NEE 

 

 


