
 

OVlo op 1
Koningsspelen 

22 april 2022 na 2 jaar geen of aangepaste Koningspelen, mocht het dan eindelijk weer! 

De directeur opende de Koningspelen op het plein met het podium, om hem heen hadden al aardig wat kinderen zich verzameld om 

op het koningslied te dansen. Nou en dansen, dat deden ze! Het hele plein ging los op de fitTop10.   

De onderbouw werd in  groepen verdeeld, het ene deel ging allerlei Hollandse spelletjes doen en het andere deel kon zich op de 

springkussens vermaken, eierkoeken versieren en hadden een leuke workshop dansen.  

Om 10.00 uur was er even tijd voor de pauzehap en toen wisselden groepen.  

Om 12.00 uur hadden we een lekkere lunch en als afsluiter een lekker zakje chips.  

Wat hebben wij als OV en leerkrachten genoten van al die blije gezichtjes. We hadden super mooi weer en iedereen had het heel erg 

naar zijn zin.  

In de corona periode van vorig jaar hebben de groepen 7 & 8 al een aantal clubs mogen bezoeken om wat sporten te beoefenen. Dit 

jaar ging ook groep 6 mee en hebben ze sport clinics gehad bij verschillende verenigingen in Hellevoetsluis 

Om 9.00 startten de eerste groepen met hun sport en konden ze ervaren hoe het was bij hockey, honkbal, handbal en basketbal. De 

enthousiaste vrijwilligers van deze sportclubs hadden diverse onderdelen van hun sport klaarstaan om te proberen. Zo waren er 

technische onderdelen (zoals werpen en slaan), maar er werden ook korte wedstrijdjes gespeeld zoals bij de hockey. Het weer zat 

mee en de kinderen waren super enthousiast en deden serieus hun best.  

Eenmaal op school hebben we kunnen genieten van een heerlijk koningsspelen lunch. Met nog wat extra aankopen vanuit de 

ouderraad zaten ze weer vol energie om de middag te vullen met spelletjes. Unit 8 at op het Piratenstrandje. 

Zowel de vrijwilligers als de kinderen vonden het een erg leuke, geslaagde dag. 

Speciale dank aan: Kevin Koster (Hellevoet Athletics), Eric Leummens (HV Helius), Julia Satoor de Rotas.(HC Voorne)  John v/d Elburg 

– vader van Sienna 8a (Basketbal) en Bio Kwekerij Frank de Koning (Sponsering groente) 

Kostenoverzicht groep 1 t/m 8: 

- Extra boodschappen voor de lunch incl. chips en siroop € 382,94. 

- Materialen en versiering           € 42,69. 

- Bedankjes voor de verenigingen          € 23,92. 



Schoolreisje Historyland 

Op 13 mei zijn groep 4 t/m 6 op schoolreis geweest. 

We hebben prachtig weer gehad en iedereen heeft heel erg genoten! 

Wij zijn gaan midgetgolfen, hebben goud en mineralen gezocht in het goudzoekersdorpje, een speurtocht gedaan en heerlijk 

gespeeld in het waterpark!  

Ze hebben vooral veel informatie opgedaan over het verleden. 

We hebben patat gegeten met een snack en bij terugkomst op school was er nog een heerlijk ijsje. Ondanks dat de schoolreis een 

andere vorm heeft gekregen dan gehoopt, was het een topdag! 

Kostenoverzicht: 

Entree & activiteiten:    € 2.250,- 

Lunch & ijsjes:     €    750,- 

Totaal:      € 3.000,- 


