
 

 

 

 

 

 

  

Sport 
Nieuwsbrief 

NIEUWS 
 
Koningsspelen 
De koningsspelen komen al dichterbij (26 april onder schooltijd). 
We zijn onwijs goed aan het oefenen voor het dansje in de klas en tijdens de gym. 
Als het goed is, heeft iedereen in het kort ontvangen wat we gaan doen en wat ze mee moeten nemen. 
Mocht u dit ontgaan zijn staat alles ook uitgebreid op klasbord.  
Wat belangrijk is voor deze dag; droge kleren mee, handdoek, waterfles die gevuld kan worden en 
zonnebrandcrème, graag voorzien van naam. Het ontbijt wordt deze dag verzorgd door school.  
 
Zie hieronder de link om te zien hoe goed ze geoefend hebben: 
https://youtu.be/T3ZMBvHGsdo  
 
Ook doet Time2Play mee met de wedstrijd van Superfood over gezond eten: 
https://youtu.be/tMGf4SUmQr4  
 

 
Schoolsport Beachtennis 
Tussen 9 en 20 mei staat Beachtennis op het programma van schoolsport voor kinderen vanaf groep 6. 
Ze mogen geen lid zijn van een Beach tennisclub om andere kinderen hiermee een kans te geven om kennis 
te laten maken met de sport. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar valeriespeelmans@bsaruba.com 
met naam, klas en telefoonnummer van een ouder.  
De uiterlijke inschrijfdatum is maandag 25 april (maandag na de vakantie)  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
KIDS of STEEL 
ATA (Aruba Triathlon organisation organiseert een triathlon voor kinderen van 5 tot 12 jaar.  
De KIDS of Steel zal plaats vinden op zaterdag 23 april om 7 uur ’s ochtends onder leiding van ATA  
bij Nikki Beach, Liniear Park. 
 
Mini KIDS of STEEL 
Meisjes en jongens  
5-6 en 7-8 jaar  
50 meter zwemmen – 1,5km fietsen – 500m rennen 
 
KIDS of STEEL 
Meisjes en jongens 
9-10 en 11-12 jaar  
100m zwemmen – 3km fietsen – 1km rennen 
 
Ook is er voor beide categorieën “relay” mogelijk, dan mogen ze het in een tweetallen doen. 
Verdere informatie hierover vindt u op: (1) Aruba Triathlon Association | Facebook 
 
Voor registratie: http://forms.gle?Af8353v2w3yXxXN06 
Alle kinderen die zwemmen dienen zwemdiploma A te hebben. 
Kinderen kunnen individueel of in relay meedoen met hun vrienden en/of schoolgenootjes. 
Er zal geen leiding vanuit school bij zijn. 
 
 
 

https://youtu.be/T3ZMBvHGsdo
https://youtu.be/tMGf4SUmQr4
mailto:valeriespeelmans@bsaruba.com
https://www.facebook.com/Aruba-Triathlon-Association-155070784552338
http://forms.gle/?Af8353v2w3yXxXN06


 
 
 

SPORTHELDEN van de maand 
Alan uit 1/2 A heeft in het weekend van 2 en 3 april  

een mini tennistoernooi gewonnen bij Aruba Racquet Club 
Hij is supertrots op zijn medaille! 

 
Khloe en Susana uit groep 5 hebben meegedaan aan een 

competitie turnen van de Raddraaiers op 2 april.  
Khloe zit op level 2 en werd 2e in haar categorie. 

Susana zit op level 3 en werd ook 2e. 
Goed gedaan dames! 

 
Ook Ivy uit groep 3 heeft een geweldige prestatie neergezet,  

zij werd 1e met haar turnwedstrijd en kreeg een turndiploma!. 
 

Wat ben ik trots op ze! Super goed gedaan! 
 

Heeft uw zoon of dochter ook een sportprestatie geleverd?  
Stuur dan uw foto naar valeriespeelmans@bsaruba.com 

  

 

 

 

SPORTWEETJE 
Mannen hebben meer sportkledingstukken dan vrouwen. (52% heeft 6 of meer sportkledingstukken) en geven 
meer uit aan sportkleding dan vrouwen.  
 

GYMLES 
 

In de week van 4 tot 8 april stond de tumblingbaan in de gymzaal. Een soort plat, lang springkussen waar we 
heel veel trucjes op konden doen en heel hoog konden springen.  

De kinderen kregen een honkloopspel (op niveau van de klas) waarbij er een groep in het midden stond op de 
dikke mat en andere kinderen probeerden af te gooien met foamballen. De anderen moesten het parcours 

afrennen over allerlei obstakels zonder geraakt te worden. Dan pas hadden ze een punt.  
Nadat iedereen heel goed had meegedaan mochten we de laatste 5 à 10 minuutjes vrij springen!   

 
Mocht u het leuk vinden om hem thuis nog een keer aan te zetten, hierbij de link: 

FitTop10 (Dansvideo) - Kinderen voor Kinderen - YouTube     
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Sportkalender  
 
Schoolsport Beachtennis 
9 – 20 mei  
Vanaf groep 6  
Uiterlijke inschrijfdatum 25 april 
 
KIDS of STEEL 
Zaterdag 23 april (in de vakantie) 
Uiterlijke inschrijfdatum 20 april 
 
Koningsspelen 
Dinsdag 26 april  
 
Schoolsport Kids run 
Za 25 Juni  
Vanaf groep 3  
Uiterlijke inschrijfdatum 17 juni  
 
 

mailto:valeriespeelmans@bsaruba.com
https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0

