Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Zoals jullie weten zijn er veel evenementen afgelast i.v.m. het COVID-19 virus, waaronder de
Koningsspelen. Maar dit wil niet zeggen dat wij het zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wij
organiseren dit jaar namelijk een Online Koningsspelen.
Het concept
De Koningsspelen wordt op maandag 27 april (koningsdag) georganiseerd. Het doel is om alle
kinderen uit de gemeente met plezier te laten bewegen tijdens koningsdag. Tijdens de Online
Koningsspelen vinden er verschillende live trainingen plaats. Dit wil zeggen dat een buurtsportcoach
live een training en/of workshop verzorgt in een bepaalde sport. Daarnaast staan er op de website
van Leef! ook leuke workshops en challenges online in verschillende thema’s zoals teken en
knutselopdrachten, jongleren, oudhollandse spelen, tafeltennis en nog veel meer! Deze filmpjes
kunnen de kinderen de gehele dag bekijken en mogelijk ook voltooien.
In het schema hieronder staan de live sportmomenten weergegeven:
Tijd
09:30
Aansluitend
11:30
14:30

Wat
Opening koningsspelen met de Pasapas
Dans workshop
Bootcampen
Voetbal training

Met wie
Babette
Babette
Sjoerd
Max

De link naar de live trainingen en de online workshops en challenges zijn te vinden op
www.sportencultuurimpuls.eu → Online Koningsspelen. Let op dat u op het juiste tijdstip aanwezig
bent om een live training en/of workshop te kunnen volgen! Mocht je de middelen hebben om de
live video op een groot scherm af te spelen, dan adviseren we dit zodat de kinderen zich goed kunnen
inleven en de activiteit kunnen volgen.
Thema
Hoe gaaf zou het zijn als iedereen 27 april meedoet aan de Online Koningsspelen en heel de
gemeente Oranje Kleurt! Want de trainingen en spellen staan natuurlijk ook in het thema van
Koningsdag. Laat uw kinderen de meest Oranje kleren uit de kast trekken om met z’n alle een
Koningsgevoel te krijgen! De trainingen, workshops en challenges zijn uitdagend voor iedereen en
houdt uw kind(eren) lekker sportief bezig.
Vindt u het leuk om een filmpje te delen van uw zoon(s)/dochter(s) op facebook, dan mag u altijd uw
school en Leef! taggen in uw bericht. Middels het delen van elkaars activiteiten kunnen we er toch
samen een leuke koningsdag van maken!
Wij hebben er heel veel zin in en kijken er naar uit jullie op 27 april via onze livestream te zien!
Met sportieve groet,
Team Leef!

