
 
 

                 Den Hout, 9 december 2020 
Beste kinderen en ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8, 
 
Zoals jullie wel weten, is het op woensdag 6 januari 2021 weer DRIEKONINGEN. Dat lijkt nu nog ver weg, 
maar omdat het in de eerste week na de vakantie is, willen we het graag al op tijd geregeld hebben. 
Zet dit daarom nu alvast in je agenda! 
 
Met DRIEKONINGEN gaan de kinderen in groepjes van 3, verkleed als koningen langs de deuren om geld in 
te zamelen voor een goed doel. Ze hebben bijvoorbeeld een oude deken of lap stof om. Van de 
oudervereniging krijgt ieder kind een kroon. Verder krijgt elk groepje een ster, een lampion met lichtje en 
een collectebus mee om geld in te zamelen voor een goed doel. Het goede doel van dit jaar zal het MEK in 
Oosterhout zijn. 
 
De ervaring leert, dat er niet alleen geld opgehaald wordt, maar ook vaak wat lekkers wordt gegeven. 
Neem daarom per kind een klein plastic tasje mee. Elk groepje krijgt een route toegewezen. Een aantal 
routes zijn looproutes. Als de huizen verder uit elkaar staan, zal er een begeleider met een auto meegaan. 
 
De kinderen uit groep 1 tot en met 8 kunnen zich voor het DRIEKONINGENZINGEN opgeven door het 
onderstaande strookje in te vullen. Belangrijk is dat je met vriendjes/vriendinnetjes goed afspreekt dat je 
samen een groepje vormt. Geef dus duidelijk aan met wie je een groepje wilt vormen. Een groepje bestaat 
uit 3 kinderen. Alleen als het niet anders kan, bestaat een groepje uit 4 kinderen.  
 
Vul DAAROM ALS GROEPJE MET BEGELEIDER een strookje in en doe dat samen met je ouders, zodat ook je 
ouders weten bij wie je in het groepje wilt. De werkgroep probeert met het indelen van de groepjes zoveel 
mogelijk met jullie wensen rekening te houden. 
 
Elk groepje heeft 1 ouder nodig als begeleider. Wilt u als ouder meedoen als begeleider, vul dat dan ook op 
onderstaand strookje in. De begeleiders verzoeken we geen andere/jongere kinderen mee te nemen. 
 
Het DRIEKONINGENZINGEN is op woensdag 6 januari en ziet er dan als volgt uit:  
 

17:30 Aanwezig bij de school 

17:45 – uiterlijk 19.00 Routes lopen 

19.00 Kinderen weer terug op school 
 
 

Traditie getrouw aten we dan gezellig met z´n allen een broodje, maar in verband met de huidige Corona 
maatregelen willen we jullie dit jaar vragen thuis vooraf te eten, zodat we al een gevuld buikje hebben 
als we op pad gaan. 
 
Als afsluiting neemt normaal gesproken het Oranje comité  het van ons over en volgt er altijd een mooie 
kerstboomverbranding. Op dit moment is nog niet bekend hoe de maatregelen rond die tijd zullen zijn, 
vandaar dat wij jullie hierover via de schoolapp op de hoogte houden in de week van 
driekoningenzingen.  
 
Wil je meedoen, vul onderstaand strookje (z.o.z.) in en lever het UITERLIJK WOENSDAG 16 DECEMBER op 
school bij je eigen leerkracht in.  
 
Groetjes van de werkgroep, Patty, Cindy en Diane 
 
(zie strookje z.o.z.) 
 
 



 

 
Inleveren uiterlijk 16 december bij de leerkracht 
 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
wil graag mee doen met het DRIEKONINGENZINGEN. 
 
Ik heb een groepje met:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam:………………………………………………………………………… wil wel / niet graag een groepje begeleiden en heeft  
wel / niet de beschikking over een auto.  
 
(begeleider is te bereiken op het volgende telefoonnummer en e-mail adres:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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