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Beste leerkracht,
Wat fijn dat je deze Koningsspelen Toolkit opent!
Deze toolkit hebben we speciaal voor jou geschreven. Waarom? Om jou en jouw team te helpen
én te inspireren om van de Koningsspelen 2021 – ondanks de onzekere tijd waarin we leven –
een sportief, gepast en positief feest voor de kinderen van te maken.
Willen jullie wel iets doen op vrijdag 23 april, maar heb je nog geen idee wat? Zie je in alle hectiek
nog niet voor je hoe je er – binnen de richtlijnen – een waardevolle editie van kunt maken?
Lees dan snel verder.
Want in deze Koningsspelen Toolkit vind je naast antwoorden op de meest gestelde vragen
ook veel tips voor de organisatie én vertellen we je wat en wanneer je van ons – de landelijke
organisatie van de Koningsspelen – kan verwachten.
Zodat we er met elkaar – juist nu – voor alle kinderen toch een geweldige dag van kunnen maken.
Sportieve groet,
Rowanne, Erwin, Joost, Roelof & Annemarie
Team Koningsspelen

Mis je informatie, heb je suggesties of vragen over deze toolkit? We horen het graag!
Je kunt ons bereiken via info@koningsspelen.nl of 06 23 46 81 91.

2

Koningsspelen 2021

Volg de
Koningsspelen
nu op
Facebook,
Instagram &
Twitter!

‘Wij willen de Koningsspelen graag organiseren voor de kinderen, maar weten niet
zo goed hoe we dat kunnen doen in de huidige situatie. Hebben jullie tips?’
Deze vraag kregen we de laatste weken regelmatig.
De situatie op 23 april zal grotendeels bepalen in welke vorm – kleinschalig op school of
thuis - de Koningsspelen kunnen gaan plaatsvinden en scholen geven zelf invulling aan de
Koningsspelen.
Als landelijke organisatie helpen we jullie graag om er - binnen de geldende richtlijnen,
protocollen en adviezen rondom het COVID-19 virus - toch een sportieve, waardevolle en
positieve dag voor de kinderen van te maken.
Daarom bieden wij in de aanloop naar de Koningsspelen verschillende items en tools aan
die je kunt gebruiken tijdens de Koningsspelen. Bij elk onderdeel staat een cijfer. Dat cijfer
verwijst naar de pagina waar je meer informatie over dat onderdeel kunt vinden.
Heb je vragen over het COVID-19 virus en de Koningsspelen? Kijk dan op pagina 15. Daar
hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet.
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Koningsontbijt
Een goede start van de dag begint met een gezond en lekker ontbijt
Een gezamenlijk Koningsontbijt in de klas zit er dit jaar helaas niet in. Dat hebben we helaas
– vanwege de huidige omstandigheden – moeten verzetten naar volgend jaar. Maar dat
betekent niet dat we er thuis alsnog een ontbijtfeestje van kunnen maken!
Daarom roepen wij iedereen op – kinderen, ouders en leerkrachten - om thuis met elkaar
gezellig en vooral gezond te ontbijten. Zodat je voldoende energie hebt om lekker te kunnen
sporten en bewegen.
Om jullie te inspireren hebben wij verschillende items ontwikkeld, die je zowel tijdens het
ontbijt, voorafgaand aan de Koningsspelen of op een moment naar keuze kunt doen in de
klas of thuis aan de ontbijttafel.
Laten we er samen een groot ontbijtfeest van maken!

•

Ontbijtspel
Om het samen ontbijten nog leuker te maken, hebben we het Koningsspelen
Ontbijtspel bedacht. Aan de hand van leuke vragen kunnen de kinderen met hun
familie thuis leuke doe-opdrachtjes doen die in het teken staan van bewegen, voeding
en ons thema IK + JIJ = WIJ.
Het Koningsspelen Ontbijtspel is te downloaden op www.koningsspelen.nl/inspiratie/
sport-en-spelboekje. Ook vind je het ontbijtspel in het Inspiratieboekje dat alle
deelnemende scholen ontvangen bij het Koningsspelen Sport- en Feestpakket.
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•

Ontbijtpret, een doe-boekje
Speciaal voor alle kinderen hebben we een ‘Ontbijtpret’ gemaakt. Met leuke puzzels,
leerzame weetjes, uitdagende hersenkrakers en inspirerende recepten. En dat alles –
zoals de naam als aangeeft – in het teken van het ontbijt.
We hebben drie versies gemaakt: voor groep 1&2, groep 3t/m5 en groep 6t/m8.
Downloaden, printen en klaar! Leuk voor in de klas en voor thuis.
Je vindt de Ontbijtpret boekjes op www.koningsspelen.nl/doe-pakket.

•

Placemat
Bij een feestelijk ontbijt, hoort een feestelijke placemat. Dit jaar komt er weer een leuke
placemat met weetjes en raadsels die je vooraf zelf kunt downloaden en printen.
Ook het placemat vind je op www.koningsspelen.nl/doe-pakket.
TIPS
• Ga in de klas aan de slag met de placemat en geef het de dag voor de
Koningsspelen mee naar huis

•

•

In het Koningsspelen Doe-pakket zitten nog veel meer leuke items om een feestje
van te maken zoals vlaggetjes, een kroontje, een fortune teller en nog veel meer!

Smaaklessen
Vanaf dit jaar bieden we alle deelnemende basisscholen in samenwerking met
Smaaklessen lesmateriaal aan met als thema gezond ontbijt.
Doel van de lessen is om kinderen te leren waarom een gezond ontbijt nou zo
belangrijk is en waaruit een ontbijt het beste kan bestaan. Ook leren kinderen hoe ze
dit zelf kunnen toepassen op hun eigen ontbijtgewoonten.
Op woensdag 14 april komt het lesmateriaal gratis online beschikbaar op de
Persoonlijke Koningsspelen Pagina en via www.voedseleducatie.nl. De lessen zijn op
elk moment te gebruiken. Voorafgaand aan de Koningsspelen, na de Koningsspelen of
op een moment dat het jou het beste uitkomt.
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Sportactiviteiten
Samenwerking met sportaanbieders tijdens het sportieve gedeelte van de Koningsspelen
Om de organisatie van de Koningsspelen voor scholen makkelijker te maken, hebben wij het
‘Online Koningsmatch Platform’ ontwikkeld waarbij we vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Ben je van plan om de Koningsspelen te organiseren in samenwerking met een
sportaanbieder? Dan willen we je graag het volgende meegeven.
Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft oplopen, willen we jullie erop
wijzen dat de Koningsspelen georganiseerd dienen te worden binnen de bestaande
COVID-19 richtlijnen, maatregelen en geldende adviezen.
Concreet betekent dit dat we jullie dringend willen verzoeken om de activiteiten als volgt
te organiseren:

•

zonder inzet van volwassenen en/of externen, onnodige contacten moeten vermeden
worden;

•
•
•

kleinschalig op en rondom de school;
in de buitenlucht;
klassen worden niet gemixt;

Kijk samen met de sportaanbieder naar (online) alternatieven, blijf de maatregelen volgen
en zorg er samen voor dat de Koningsspelen veilig kunnen plaatsvinden, zodat de kans op
besmettingen nihil is.
De meest recente informatie over geldende protocollen en richtlijnen op scholen vind je op
www.lesopafstand.nl. Hier vind je ook een overzicht van veelgestelde vragen.
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•

TIPS
•

Maak de kinderen in aanloop naar de Koningsspelen alvast enthousiast. Doe een
quiz om zo bijvoorbeeld de spelregels te leren kennen of deel online video’s.

•

Vraag aan de sportvereniging of zij na de Koningsspelen proeflessen of clinics
willen aanbieden;

•

Gebruik de instrumentale versie van de Koningsspelen Moves en bedenk een
eigen versie. Hier kan je ook een leuke challenge van maken voor de leerlingen.

Heb je een vraag over de Koningsmatch?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze collega Erwin via erwin@koningsspelen.nl

Work-out in de klas met Rico Verhoeven
Om ervoor te zorgen dat dit jaar alle kinderen, thuis of op school, tijdens de
Koningsspelen kunnen sporten, biedt Koningsspelen in samenwerking met
Zappsport een digitale work-out aan: Zappsport+Koningsspelen@School
work-out met Rico Verhoeven.
Op vrijdag 23 april, de dag van de Koningsspelen, is deze work-out te zien op
het YouTube-kanaal van Zappsport. Alle kinderen kunnen op de dag van de
Koningsspelen, allemaal de les meedoen vanuit het klaslokaal. De work-out
duurt 30 minuten en is natuurlijk ook vanuit huis te volgen.
Rico Verhoeven doet de oefeningen voor, ondersteund door enkele kinderen
die de workout met hem meedoen. In de speciale workout-sessie komen allerlei
verschillende oefeningen voorbij. Je kunt zeker de welbekende squats en pushups verwachten, maar wel allemaal met een speelse twist. Wat dacht je van
boksen tegen een onzichtbare tegenstander, zweven als een vliegtuig of ‘planken’
terwijl je een tekening maakt?
Op vrijdagochtend 23 april delen we met jullie de link naar de
Zappsport+Koningsspelen@School work-out met Rico Verhoeven
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Thema: Ik+Jij=Wij
Het zijn gekke tijden. Waarin we meer-dan-ooit merken dat we elkáár hard nodig hebben. En
samen geeft ons nét dat beetje extra… Samen maakt alles leuker!
Daarom zijn alle tools en items die we jullie aanbieden er ook op gericht om er samen iets
leuks van te maken.
We moedigen deze editie dan ook iedereen aan om er samen een sportieve, gepaste en
waardevolle dag van te maken.
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Sport- & feestpakket
Ook dit jaar ontvangen alle deelnemende scholen weer een Koningsspelen Sport- en
Feestpakket.
Het Koningsspelen Sport- & Feestpakket is een pakket vol leuke sport- en spelitems die je
tijdens de Koningsspelen, buiten op het schoolplein of tijdens de gymles kunt gebruiken.
Benieuwd naar de inhoud? Kijk dan snel op www.koningsspelen.nl/inspiratie/sportfeestpakket.
De levering van de sport- en feestpakketten vindt tussen 7 – 22 april plaats. Op jouw
persoonlijke pagina op www.koningsspelen.nl vindt je een Track & Trace code. Zo kun je
precies zien wanneer het sport- en feestpakket door PostNL wordt bezorgd.

•

TIPS

•

 m het voor jou en jouw team makkelijk te maken, zit er in het pakket ook een
O
inspiratieboekje met daarin allemaal spelletjes die je kunt spelen met de items uit
het pakket.

•

 et boekje is in samenwerking met Gehandicaptensport gemaakt en is te vinden
H
op https://koningsspelen.nl/inspiratie/sport-en-spelboekje.

•

 ijn de sport- en spelitems van voorgaande Koningsspelen nog aanwezig op de
Z
school? Gebruik ze dan vooral voor nog meer speelplezier!
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Speltips
In het inspiratieboekje dat onderdeel is van het Koningsspelen Sport- en Feestpakket vind je
maar liefst 14 spellen om samen te kunnen spelen.
Bij elk spel staat beschreven voor wie het bedoeld is, wat de benodigdheden
zijn, hoe je het speelt en hoe je het aan kunt passen op verschillende niveaus.
Alle spellen zijn voorgelegd aan Gehandicaptensport Nederland en
ook getest op een basisschool in verschillende groepen. De spellen zijn
bedoeld ter inspiratie: pas de spellen dus vooral naar eigen inzicht en
vaardigheidsniveau van de groep aan.
De spellen zijn beschikbaar op www.koningsspelen.nl/inspiratie/sport-en-spelboekje.
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Doe-pakket
Om de Koningsspelen nog feestelijker te maken, hebben we ook dit jaar weer een
Koningsspelen Doe-pakket gemaakt voor jullie. In het doe-pakket vind je o.a. placemats, een
aftelkalender, vlaggetjes en een fortune teller.
Nieuw dit jaar is het Doe-boekje ‘Ontbijtpret’. Met leuke puzzels, leerzame weetjes,
uitdagende hersenkrakers en inspirerende recepten. En dat alles – zoals de naam als
aangeeft – in het teken van het ontbijt.
Er zijn drie verschillende versies: groep 1&2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Je kunt de
doe-boekjes per categorie downloaden.
Je kunt het doe-pakket downloaden via www.koningsspelen.nl/inspiratie/doe-pakket.

•

TIPS

•

 ang de Koningsspelen aftelkalender in de klas en tel samen met alle kinderen af
H
naar 23 april.

Download vooraf de Koningsspelen medailles en/of oorkonde zodat je die na
•	

afloop van de sportieve activiteiten mee kunt geven aan de kinderen. Hoe leuk is
dat?
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Lied & Dans
Natuurlijk starten we de Koningsspelen 2021 weer zingend en dansend met het
Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen.
Vanaf nu kunnen alle kinderen in Nederland enthousiast het liedje en de dans van ‘Zij aan zij’
oefenen voor de feestelijke start van de Koningsspelen op 23 april.
Om het lied en de dans onder de knie te krijgen zijn er instructievideo’s gemaakt voor de
kinderen en de leerkrachten. In de video’s leggen de Kinderen voor Kinderen-coaches én de
koorkinderen stap voor stap uit hoe de kinderen het lied en de dans zelf kunnen instuderen.
Daarbij is rekening gehouden met verschillende niveaus, zodat het voor iedereen mogelijk is
om mee te doen.
Je vindt ze hier https://koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans.

•

TIPS

•

Plan de weken voor de Koningsspelen tijd in om de dans te oefenen.

•

Gebruik de dans en het lied als opening & warming-up op 23 april.
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Energizers voor
in de klas
Speciaal voor alle scholen die dit jaar deelnemen hebben we beweegtussendoortjes voor
in de klas gemaakt.
In 20 video’s van gemiddeld 2 minuten inspireert Olivier Feikens, danscoach bij Kinderen
voor Kinderen, de kinderen om naast hun tafel in de klas intensief te bewegen. Tussen de
reken- en spellingles door, als dagopening of op het moment dat de energie in de klas
laag is.
De energizers, oftewel ‘Koningsspelen Moves’, zijn ingedeeld in drie verschillende niveaus
en zijn het hele jaar door te gebruiken.
De video’s en lesbrieven vind je op https://koningsspelen.nl/inspiratie/moves/

•

TIPS

•

 ist je dat je de Koningsspelen Moves los van elkaar kunt gebruiken maar
W
ook kunt kiezen voor de gecombineerde moves oftewel de langere versie?

Lijkt het je leuk om een eigen moves met de kinderen te maken?
•	
Ga dan aan de slag met de instrumentale versie.
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Meest gestelde
vragen
Koningsspelen & COVID-19

•

Gaan de Koningsspelen door op vrijdag 23 april i.v.m. COVID-19?
De Koningsspelen gaan in 2021 hoe dan ook door. Juist nu is het belangrijk om er met
elkaar voor de kinderen een gepaste, waardevolle editie van te maken.

•

In welke vorm gaan de Koningsspelen door?
De Koningsspelen zullen in verband met de huidige situatie kleinschalig en op of
rondom school worden georganiseerd. Gezien het feit dat de organisatie van de
Koningsspelen primair bij de scholen en lokale organisaties zelf ligt, zijn zij degenen
die uiteindelijk bepalen in welke vorm de Koningsspelen gaan plaatsvinden.
Uiteraard is het belangrijk dat de Koningsspelen binnen de geldende richtlijnen,
protocollen en adviezen rondom het COVID-19 virus worden georganiseerd.

•

 aar kunnen wij meer informatie vinden over de richtlijnen,
W
protocollen en adviezen rondom het COVID-19 virus?
Op www.lesopstand.nl vind je alle informatie over de richtlijnen, protocollen en
adviezen geldend voor het primaire onderwijs.

•

 unnen wij de items die jullie aanbieden ook gebruiken wanneer
K
(een deel van) kinderen niet naar school kunnen?
Ja, dat kan zeker.
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Inschrijving
Doet jouw school dit jaar ook weer mee met de Koningsspelen? Hartstikke leuk.
Hieronder zie je de meest gestelde vragen over de inschrijvingen.

•

Kan ik mijn school nog inschrijven voor de Koningsspelen?
De officiële inschrijftermijn is verstreken. Dit betekent dat je je niet meer kunt
inschrijven voor de Koningsspelen 2021. Uiteraard kunnen jullie wel gebruik maken
van alle digitale middelen die in de aanloop naar de Koningsspelen te vinden zijn op
koningsspelen.nl.

•

I k ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik mijn wachtwoord
opvragen?
Je kunt jouwwachtwoord opvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ op de
login pagina op Koningsspelen.nl, oftewel https://login.koningsspelen.nl.

•

 en oud-collega heeft mijn school ingeschreven. Ik weet haar/
E
zijn inloggegevens niet. Hoe kan ik nu inloggen?
Stuur een e-mail aan info@koningsspelen.nl met daarin het BRIN-nummer en jouw
contactgegevens. Dan kunnen wij jouw e-mailadres toevoegen aan het account van
de school.
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Ontbijt

•

Waarom is er dit jaar geen Koningsontbijt?
In goed overleg is besloten het Koningsontbijt te verzetten naar 2022, vanwege een
aantal redenen:

• Er is onzekerheid over de situatie op 23 april;
• Er is onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april;
•	 De uitvoerbaarheid: gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment
•

geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is vrijwel onmogelijk. O.a. vanwege
afstand nemen, hygiëne en het delen van etenswaren in de klas;
Het niet extra willen belasten van scholen en leerkrachten.

Het organiseren van het Koningsontbijt voor 1 miljoen schoolkinderen is een complexe,
logistieke operatie. Het samenstellen, plannen en distribueren van de miljoen
Koningsontbijtjes neemt maanden in maanden in beslag, waardoor de beslissing voor
het wel of niet doorgaan in een vroeg stadium moest worden genomen.
We richten ons daarom op 2022, zodat we alle deelnemende scholen en kinderen weer
kunnen voorzien van een gezond en lekker Koningsontbijt.

•

Komt het Koningsontbijt in 2022 wel weer terug?
Ja, in 2022 zal Jumbo – als de situatie het toelaat – alle kinderen weer voorzien van een
gratis Koningsontbijt.

•

I k heb mijn school al opgegeven voor het Koningsontbijt.
Wat moet ik doen?
Wanneer je jouw school al hebt opgegeven voor Koningsontbijt hoef je niks te doen.
Wij zullen jouw school automatisch uitschrijven voor het Koningsontbijt.
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Overige vragen

•

 ordt de landelijke opening live uitgezonden door het NOS
W
Jeugdjournaal?
Ja, ook dit jaar zal het Jeugdjournaal live-verslag doen van de Koningsspelen.

•

 ijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag
M
terecht?
Mail ons via info@koningsspelen.nl. Bellen of Whatsappen kan ook via 06 23 46 81 91.
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Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van alles rondom de Koningsspelen?
Bezoek dan onze website www.koningsspelen.nl of volg ons via de Socials.

www.facebook.com/koningsspelen
www.twitter.com/koningsspelen
www.instagram.com/koningsspelen
Heb jij jezelf als contactpersoon opgegeven bij de inschrijving? Dan ontvang je van ons
regelmatig updates per e-mail. Daarin delen we de laatste informatie en geven we je
inspiratie voor de aankomende Koningsspelen.
Samen maken we er een mooi en sportief Oranjefeest van!
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