Flyer kindervakantieweek 2021

MAANDAG
Vandaag worden alle kinderen die een weekkaart hebben, bij de kinderburcht verwacht.
We gaan hier de groepen indelen, zodat we zo snel mogelijk weten hoe oma Fientje onze
week komt openen. Daarna gaan we ons veld omtoveren tot een vrolijk tot een vrolijk
theater! Bouwen, timmeren, verven, alles om het er gezellig uit te laten zien!
DINSDAG
Deze dag gaan we met z’n allen weer flink aan het bouwen. Ook gaan we gezellige
spelletjes doen en worden jullie getrakteerd op iets lekkers.
WOENSDAG
Alweer de derde dag vandaag presenteren we jullie een nieuwe uitdaging. Wat dat is blijft
nog even geheim.

DONDERDAG
Vandaag gaan we waterspelletjes doen. Het word een spetterende dag.
VRIJDAG
De laatste dag alweer LET OP Dit jaar gewoon op het kindervakantieweekterrein. We gaan
de week afsluiten met oma Fientje en natuurlijk de prijs voor de allermooiste en meest
opgeruimde honk. Tot slot krijgt ieder kind een mooie herinnering mee naar huis.
VOORBEREIDING
Gebruik van medicijnen en/of allergie graag op de weekkaart schrijven en doorgeven aan
de groepsleiding.
De kinderen die meedoen dienen mee tee brengen:
-

Drinkbeker (aanmaak is aanwezig)
Lunchpakket
Badkleding en handdoek
Wit T-shirt
Eventueel hamer en kwast

GEEN SCHROEFMACHINE OF IETS DERGELIJKS
Trek oude kleding aan en het liefst schoenen en slippers.

INDIEN KINDEREN CONTACT OP WILLEN NEMEN MET HET THUISFRONT, VERLOOPT DIT
VIA DE ORGANISATIE.

De vrijwilligers graag zelf een lunchpakket en een drinkbeker meebrengen. Voor koffie,
thee en ranja wordt bezorgd!
VERVOER EN TIJDEN KINDEREN:
Kom met de fiets en neem de route via het fiets[pad door Piekenhoef naar de kinderburcht.

MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG:
Aankomst : 09:45 - 10:00 uur
Ophalen

: 16:00 - 16:15 uur

VRIJDAG:
Aankomst : 09:45 - 10:00 uur
Ophalen

: 12:00 – 12:15 uur

DINSDAG PANNENKOEKEN:
Dinsdag kunnen de pannenkoekenbakkers om 12:00 uur de pannenkoeken (30 stuks)
komen brengen bij de kinderburcht.
BIJEENKOMST LEIDING:
Zondag 29 augustus 2021 20:00 uur worden alle leiding, hulpleiding in de tent bij de
kinderburcht verwacht, om de week door te nemen en de indeling van de leiding te maken.
Kom met de fiets en neem de route via het fietspad door de Piekenhoef naar de
kinderburcht.
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Deelname ik geheel op eigen risico.
Als u deelneemt aan dit evenement geeft u bij deze toestemming dat er foto’s worden
gemaakt en dat deze gepubliceerd mogen worden.

