
Aftellen naar de 
Koningsspelen 2023

APRIL

naam:           

school:         

groep:

21
wij doen mee!

Koningsspelen 2023!

DINDSDAG

1111
10 NACHTJES SLAPEN

MAANDAG

1010
11 NACHTJES SLAPEN

WOENSDAG

1212
 9 NACHTJES SLAPEN

WOENSDAG

1919
2 NACHTJES SLAPEN

DONDERDAG
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DONDERDAG

1313
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MAANDAG
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  4 NACHTJES SLAPEN

DINSDAG

1818
3 NACHTJES SLAPEN
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Deel je kleurplaat op Instagram, gebruik  
#Koningsspelen en verover een plekje op  
de wall of fame.

Knip de kleurplaat uit en versier de school  
door de kleurplaat op te hangen tijdens  
de Koningsspelen.

Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl

naam

school groep
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Kleur de kroon in en knip hem uit. Zorg  
voor een mooi lint of touw en bind hem 
om je hoofd.

Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl

Deel jullie kroontjes op Instagram,  
gebruik #Koningsspelen.

naam:                      
          school:                                 groep:

Knip de twee rondjes uit en doe er een lintje of touwtje  
doorheen. Dan kan je me om je hoofd dragen.



naam
: 

 

      school:  
     

     
  g

ro
ep

:

Maak dit stukje vast aan je kleding  
met een veiligheidsspeld 

en je kan me dragen

20
23

Deel jullie medailles op Instagram, 
gebruik #Koningsspelen.

Kleur de medaille in en knip hem uit. Zorg  
voor een veiligheidsspeld en hang hem  
aan je kleding.

Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl



Ontbijtbingo

Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl

Filmpjes maken en opsturen  

naar info@koningsspelen.nl  

of delen op social mag altijd!

#gezondontbijten #koningsontbijt

Knip de kaartjes uit en  

leg ze op een stapel.
1Een goede start van de dag begint met 

een gezond en lekker ontbijt.

Daarom dagen we alle kinderen uit om 

ook thuis gezond te ontbijten.  

Heel veel ontbijtplezier!

Probeer elke dag een 

opdracht te doen.
2

Maak een 
foto van jouw 

lievelingsontbijtje
(en deel hem op social  
met #koningsspelen)

Noem in  
30 seconden tijd  

10 soorten fruit op

Maak je ontbijt 
vandaag met je 

andere hand klaar

Drink vandaag  
7 glazen water. 

Noem 10 gezonde 
ontbijtproducten in 

30 seconden

Maak een dier  
met je beleg

Dek de tafel met  
de placemat uit ons 
Online Doe-Pakket

Koop in de 
supermarkt 2 gezonde 

producten voor €1

Pimp je water met 
citroen, munt of 

sinaasappel

Zet na het ontbijt  
de muziek aan en 

start de dag dansend

Ruim je ontbijt op en 
doe dat op één been

Maak een ontbijtje 
voor iemand anders

Maak vandaag een 
ontbijtje dat je nog 
nooit hebt gegeten

Maak een  
ontbijtrecept van 

jumbo.com/
koningsspelen

 Maak je 
lievelingssmoothie



heeft samen met 1,2 miljoen kinderen in Nederland, 
in het Caribisch gebied en op Nederlandse scholen in het 

buitenland meegedaan aan de Koningsspelen 2023.

20 APRIL 2023

Oorkonde

‘Fijn dat je hebt meegedaan.
Samen sporten brengt

ons veel plezier!’
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

2023
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Vouw en plak dit stukje om een touw en je kan me ophangen.

Deel jullie vlaggenlijn op Instagram,  
gebruik #Koningsspelen.

Knip de figuurtjes die bij jou passen uit en
plak ze op de Koning. Met de Koningsspelen
ben jij ook even koning!

Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl
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Kijk voor meer informatie op koningsspelen.nl/doepakket
naam school groep
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V
ersier jouw

  
eigen koning m

et  
dit uitknipblad!
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