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VRIJDAG AANSTAANDE!
12 April om 09.00 uur gaan de zesde Le1dse Koningsspelen van start.
Het KNMI voorspelt goed weer die dag dus dat is een prima vooruitzicht.
De shirts voor de deelnemers zijn inmiddels afgehaald en maandag 8 april
worden de kisten voor de groepen 1 en 2 op de scholen bezorgd. Donderdag
gaan de spelkisten naar de velden en dan kan het vrijdag los gaan.
HET KONINGSONTBIJT
De vouchers voor het Koningsontbijt staan klaar op de site van de landelijke
Koningsspelen.
Maandag 8 of dinsdag 9 april ontvangen de contactpersonen van de scholen die
zich voor het ontbijt hebben aangemeld van ons de gebruikersnaam en het
wachtwoord. Ga naar: https://www.koningsspelen.nl/ kies dan in de menubalk
voor “inloggen” in het scherm waarin je dan komt vul je bij E-mailadres
contractpersoon info@koningsspelenleiden.nl in en bij het vakje onder
'wachtwoord' het wachtwoord dat je persoonlijk van ons ontvangt, want dat is
per school verschillend.
Vervolgens kom je in het scherm met de inloggegevens van jouw school, links in
het menu onder '☼ uw Koningsspelen' kies je voor 'vouchers koningsontbijt' en
daarna kun je ze downloaden en printen. Hier vind je ook bij welke Jumbo de
ontbijtdozen op donderdag 11 april tussen 15.00 – 19.00 uur kunnen worden
opgehaald. Vergeet niet de geprinte vouchers mee te nemen.
HET WEER
Zoals u hier boven heeft gelezen is het weerbericht goed. En nu dus maar
duimen
Toch, voor alle zekerheid, nog maar eens het slechtweerbericht: Bij heel slechte
berichten valt donderdagmiddag om 12.00 uur de beslissing over wel of niet
doorgaan van de Spelen. Mocht dat laatste het geval zijn dan krijgen alle
belanghebbenden daarvan onmiddellijk bericht.
KOM OP DE FIETS
In verband met parkeerproblemen raden wij iedereen aan om op 12 april op de
fiets naar de sportvelden te komen. Het is gezond, goed voor het milieu en kan
een hoop parkeerergernis voorkomen
Zie verder op pagina 2.

