KONINGSSPELEN 22 APRIL 2016
Het was een “Giga” evenement, gezamenlijk met de 5 scholen van Skov,
waarbij “BEWEGING” de dag goed samenvat.
Alle kinderen van de St Antoniusschool waren de hele dag in beweging, om:
 tijdig op de locaties in Holthees, Overloon en Vierlingsbeek te zijn
 het Koningslied en de Koningsdans tot “één groot feest” te maken
 de talrijke speel- en spelactiviteiten fanatiek uit te voeren
Onze welgemeende dank, uit naam van alle teamleden en directie van de St Antoniusschool gaat
uit naar de vele ouders, die:
 de kinderen op een veilige en geordende wijze van- en naar de betreffende locaties
begeleid/vervoerd hebben
 groepjes kinderen begeleid hebben tijdens de spelen
 verschillende spelonderdelen bemand en/of geleid hebben
 meegedacht hebben over spellen en materialen verzameld/gemaakt hebben
 duizenden boterhammen gesmeerd hebben
 de handen uit de mouwen hebben gestoken en alle locaties opgeruimd en schoon hebben
achtergelaten
 ouders van ouders van de kinderen waren en hun hulp spontaan hebben aangeboden
Evaluatie: 20 Mei a.s. volgt er met de Commissie Koningsspelen (elke school heeft 1 afgevaardigde)
een evaluatiebijeenkomst. Alle facetten komen daarbij aan bod, van de verdeling en geschiktheid
van de locaties, de spelonderdelen, de logistieke organisatie, de inzet van ouders, de organisatie van
de lunches, de contacten tussen scholen-(hulp)ouders-verenigingen-organisatie, het mixen van
groepjes, enz., enz.
De collega’s van de Antoniusschool evalueren de Koningsspelen z.s.m. na de meivakantie.
Met de kinderen praten we in de 1e week na de meivakantie na over de Koningsspelen.
Uw mening, en dat geldt niet alleen voor de ouders die deze dag van dichtbij meegemaakt hebben,
willen wij heel graag ook meenemen in-/toevoegen aan de evaluatie. Heeft u nog zaken, bijv. m.b.t.
de (voor)informatie, de organisatie, het verloop, tips, enz., enz. Minpuntjes, pluspunten,
opmerkingen, ideeën,….. alles is welkom. Wacht niet te lang, nu ligt alles nog vers in het geheugen.
Graag mailen naar: c.velst@skov-onderwijs.nl

Deze 3 foto’s komen van de groepen 3-4, die op het sportpark in Overloon te gast waren. Binnenkort verschijnen, ook
van de andere groepen foto’s van de Koningsspelen.
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