Thema van de kindervakantieweek 2018: “Feest”
Wat gaan we allemaal doen?
Op maandag 13 augustus bedenken we onze groepsnamen, worden mooie vlaggetjes gemaakt en houden we een
speurtocht met opdrachten naar.....
Natuurlijk zal ook het lekkere frietje van Olaf en Christel niet ontbreken. Dit jaar in jubileumstijl.
Dit doen we van 13:00 uur tot 17:00 uur.
Dinsdag 14 augustus.
Vandaag verlaten wij Helmond met de bus. Waar naartoe dat verklappen wij nu nog niet. Zowiezo wordt dit een
actieve dag. We beginnen om 9:30 uur en sluiten om 16:30 uur af.
Woensdag 15 augustus
De jongere en midden groepen houden (water)spelen.
De oudere groepen hebben een crazy-88 fietstocht. Dit betekent dat de kinderen EN de begeleiding van de oudere
groepen de fiets mee moeten nemen. Er zullen 88 crazy opdrachten zijn. Durf jij het aan?
We starten weer om 9:30 uur en sluiten we om 16:30 uur af.
Woensdagavond
Deze avond is voor de kinderen van 10 jaar en ouder.
Zij gaan een spannend mysterieus spel spelen in het bos.
We beginnen om 19:00 uur en om 22:30 uur kunnen jullie weer opgehaald worden.
Donderdag 16 augustus wordt ook weer feest.
De jongere groepen gaan in het bos feesthutten bouwen en bij de scouting allerlei spelletjes doen.
De midden groepen houden in het bos het “Daanspel”. Wat dit is, wordt ter plekke uitgelegd door ... Daan. Maar het
is zeker veel rennen. Een van de toppers van de afgelopen jaren. Hierna hebben zij bij de scouting losse spellen en
een escaperoom.
De oudere groepen hebben eerst de escaperoom en losse spellen bij de scouting. Vervolgens gaan zij naar het bos
om het beroemde “Daanspel” te spelen.
Dit alles doen wij in de ochtend. Na de lunch worden er workshops gehouden door circus Jacona. Tot slot geven zij
ook nog een voorstelling.
Het programma is van 9:30 uur tot 16:00 uur.
Maar dan gaan we nog niet naar huis, want vanaf 16:00 uur zijn jullie ouders welkom.
We vieren ons 25 jarig jubileum. Er zijn verschillende activiteiten te doen voor de kinderen zoals oud hollandse spelen ,
houtbranden en stoepkrijten. De deelnemende kinderen krijgen een knipkaart. Andere kinderen kunnen deze tegen
een kleine vergoeding kopen. Ook zullen voor een kleine prijs consumpties en verschillende broodjes te koop zijn
(hamburger/worst/vegaburger). Je mag blijven tot wanneer je wil.
Vanaf 18:00 uur zullen oud vrijwilligers en genodigden aansluiten. Er zal en fotopresentatie vertoond worden van 25
jaar Kindervakantieweek. En er is genoeg tijd om bij te praten. Rond 21:00 uur sluiten we de jubileumavond.
Vrijdag 17 augustus
Tijd om lekker uit te rusten van de hele week!  We gaan met de bus naar Toverland en verwennen onszelf met een
dagje uit.
Let op: deze dag beginnen we al om 9:00 uur en de weekafsluiting zal pas om 19:00 uur zijn.
Uiteraard zullen er, zoals altijd, de hele week mensen met EHBO aanwezig zijn als er echt iets verkeerd gaat. Pleister
plakken, koelen enz.
Wij hebben er zin in en zijn druk met de voorbereidingen bezig. Doen jullie mee?

