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VOORWOORD
Gefeliciteerd! Wie, ik??? Ja jij! Gefeliciteerd met je deelname of betrokkenheid bij de
10e Kindervakantieweek Brandevoort! Voor de tiende keer gaan we met (dit jaar)
bijna 1000 kinderen een fantastische week beleven, deze keer in het thema X-peditie
Brandevoort.
Tijdens zo’n jubileumjaar kijken we natuurlijk graag even terug naar wat we allemaal
voor elkaar hebben gekregen in de loop der jaren. En dat is nogal wat! Met z’n allen
(700 kinderen plus begeleiders) naar Toverland, elk jaar twee dagen in de Stiphoutse
bossen, een heus circus (compleet met tent, caravans en artiesten) dat neerstreek in de
wijk en niet te vergeten de zomercarnavalsoptocht twee jaar geleden. Stuk voor stuk
thema’s, evenementen en activiteiten om trots op te zijn.
In al die jaren hebben we ook heel wat ‘cijfers’ verzameld. Wat te denken van ruim
6000 kilo friet (een stuk duurzamer sinds vorig jaar door zelf meegebrachte bakjes te
gebruiken), dik 15.000 liter ranja (sinds vorig jaar niet meer in het kader van een
‘groenere’ KVW), zo’n 10.000 KVW-shirts, 12.000 programmaboekjes, 135 touringcars
die kinderen en begeleiders naar het ‘uitje’ brengen en de kilometers PVC-buizen voor
de blaaspijpen in het bos. Om nog maar te zwijgen over de minder zichtbare zaken: alle
vergunningen die werden aangevraagd en (meestal) ook afgegeven, de vele duizenden
foto’s die elk jaar zijn gemaakt en de enorme hoeveelheid app-verkeer tussen
ouders/begeleiders tijdens de week.
Nu staan we dus voor de 10e editie. Nog meer shirts, bussen, blaaspijpen, foto’s en
programmaboekjes. Maar bovenal: nog meer plezier voor alle deelnemers,
jeugdvrijwilligers en andere begeleiders! We nemen jullie graag mee op X-peditie
Brandevoort; bij ons zonder ‘eiland-raad’ en zonder dat er iemand wordt weg gestemd!
Sterker nog: we hopen dat nieuwe enthousiastelingen zich bij ons aansluiten om ook de
komende jaren deze fantastische week te kunnen blijven organiseren!

SAMEN KRIJGEN WE HET VOOR ELKAAR!
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OMGANGSREGELS
Wij vinden het als organisatie van de Kindervakantieweek Brandevoort belangrijk dat
iedereen zich prettig en veilig voelt tijdens de Kindervakantieweek. Daarom hebben we een
aantal omgangsregels op papier gezet! Deze zijn:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en
discrimineer niet. Iedereen telt mee tijdens de
kindervakantieweek;

2. Ik val de ander niet lastig;
3. Ik maak geen spullen van een ander kapot;
4. Ik scheld niet en maak geen gemene opmerkingen of
grappen over anderen;
5. Ik negeer de ander niet;
6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld;
8. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik
hem/haar hiermee te stoppen, als dat niet helpt dan
vraag ik een groepsleider om hulp;
9. Ik help anderen om zich ook aan
deze afspraken te houden!

Wanneer bij overtreding van deze regels (en ná waarschuwing door de organisatie) een
deelnemer zich niet aan deze regels houdt, wordt contact opgenomen met zijn/haar ouders.
In ernstige gevallen kan dit tot uitsluiting van de Kindervakantieweek leiden.
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MEDEDELINGEN
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

De organisatie van de KVW Brandevoort is voor noodgevallen bereikbaar op
telefoonnummer 06 – 292 348 22. Alleen in noodgevallen dit nummer bellen!
Tijdens de week kun je met vragen terecht bij de centrale post. Deze bevindt
zich op maandag, dinsdag en woensdag in het BrandPunt en op vrijdag op het
sportpark, Op donderdag, tijdens de uitjes, is de organisatie van de KVW
Brandevoort in noodgevallen telefonisch bereikbaar. Andere vragen kunnen
gemaild worden.
Tijdens de opening gebruiken we gekleurde banners met nummers. Het
nummer is je leerjaar. Kijk goed bij welke banner je hoort. Jouw groepsleiding
staat bij de banner van je nummer.
Wijzigingen in telefoonnummer en/of adres graag mailen naar
inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl o.v.v. voor- en achternaam kind, en
groepsnummer.
In verband met de veiligheid en herkenbaarheid hebben de kinderen allemaal
een gekleurd T-shirt gekregen. Hierop wordt door de groepsleiding met
watervaste stift de naam van je kind en het groepsnummer geschreven!
Tijdens het Midzomeravondfeest (vrijdag vanaf 17.30 uur) zijn ouders
verantwoordelijk voor hun kinderen, niet de groepsleiding of organisatie!
Kinderen met een voedselallergie dienen zelf eten mee te nemen. Allergieën
en gebruik van medicijnen doorgeven aan de groepsleiding!
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende
eten, drinken en tussendoortjes mee!
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SOCIAL MEDIA
Wil je niets missen? Al tijdens de week leuke foto’s en filmpjes zien? Als eerste van alle
nieuwtjes op de hoogte zijn? Volg ons dan op social media:
Facebook - www.facebook.com/KVWBrandevoort
YouTube - www.youtube.com/KVWBrandevoort
Instagram - www.instagram.com/kvwbrandevoort
Uiteraard is er ook veel informatie te vinden op onze website: www.kvwbrandevoort.nl.
Bezwaar tegen publicatie van een foto?
Tijdens de Kindervakantieweek wordt er gefilmd en gefotografeerd. Deze foto’s en
filmpjes worden op onze website en social media geplaatst. Staat er een foto van jou bij
waar je niet blij mee bent? Geef het door zodat wij er iets aan kunnen doen.

(advertentie)
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FOTOGRAFIE
Dagelijks is ook onze hoffotograaf Jan Dijstelbloem te vinden rondom de activiteiten van
de Kindervakantieweek Brandevoort. De foto’s die hij daarbij maakt, zijn een dag later te
bekijken op de website van de Kindervakantieweek en op de site van de fotograaf:
http://www.jadijfoto.nl op de pagina Evenementenfoto’s. Veel kijkplezier!
Je kunt de foto’s per stuk downloaden van de website. Let wel: dit zijn verkleinde
versies. Indien je interesse hebt in de grote fotobestanden (= afdrukkwaliteit) kun je
contact opnemen met de fotograaf via e-mail: jan@jadijfoto.nl
Veel kijkplezier!

(advertentie)
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GEVONDEN VOORWERPEN
Ieder jaar blijven er spullen achter tijdens de Kindervakantieweek. We vinden het fijn als
deze spullen ook weer terugkomen bij zijn of haar eigenaar. Tijdens de week staat er
een krat met gevonden voorwerpen op de centrale post. Van deze spullen maken we
ook foto's die je via onze Facebookpagina en op de website terug kan zien. Je kan de
spullen ophalen op de centrale post.
Na de afsluiting van de kindervakantieweek bewaren we deze spullen nog 1 week en
kun je via inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl contact met ons opnemen om je spullen
op te halen. Een bericht via Facebook of Instagram mag natuurlijk ook. Na deze week is
het helaas niet meer mogelijk om de spullen op te halen. Dus meld je op tijd als er iets
van je bij zit!

(advertentie)
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(advertentie)

WERKGROEP
De Kindervakantieweek wordt georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Zij starten vanaf eind september met de voorbereidingen in verschillende commissies.
Bij de ene commissie ligt de werkdruk vooral aan het begin van het schooljaar, bij de
andere juist wat later.
Alle commissies zijn tijdens de Kindervakantieweek op volle sterkte aanwezig om van deze
week een succes te maken. De commissies met hun commissieleden zijn:
• Bestuur: Ronald Jansen, Paul Schwarte, Kevin Janssen en Marloes Kuijten;
• Facilitair: Alex Laurenssen, Raymond van de Sande, Trudo Dankers, Chantal Wilbers,
Danielle Waldt en Carlo van Lierop;
• Creatief: Sandy Verberne, Gaby van de Kerkhof, Ilse Schepers, Nicole Davits, Suzan de
Jong en Tanja van der Werff;
• Festival en Uitjes: Kevin Janssen, Lotte van Esch, Caroline Roxs, Jurgen Verberne en
Mireille van Schagen;
• Inschrijvingen: Helma Bijl, Lara Tamarinof , Anke Janssen en Iris Putman;
• Sponsoring en communicatie: Eric van Oss, Frank van Uffelen, Mireille van Schagen,
Michiel Asselman, Jordi Wilbers en Suzan Beks;
• Sport en spel: Mariella Bottema, Paul Schwarte , Gerrit-Jan Gosefoort, Jeroen Postma,
Xander Houtappels, Jens Vrenken, Phaedra Koster, Kim Chatrou, Rianne van den
Eijnden, Anne van Esch en Femke Joosten.
Lijkt het jou leuk om deze week mee te organiseren? Er zijn verschillende ‘vacatures’
binnen de organisatie. Stuur een mailtje naar inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl of spreek
iemand van de organisatie aan tijdens de week!

@ www.kvwbrandevoort.nl
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Wil je meer weten over mijn aanpak?
Ga dan naar:
www.datvooru.nl

Daarnaast vind ik het maatschappelijk
verantwoord om ook de jeugd uit te
dagen en te laten groeien door te doen:
www.datventures.nl

PROGRAMMA DAG 1
MAANDAG 9 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Uzeker
Groepen 101 t/m 415
Wat gaan we vandaag doen?
Na de opening op het Palladium gaan de groepen 101 tot en met 415 van start met
allerlei leuke creatieve activiteiten!
Hoe laat moet je waar zijn?
Verzamelen vanaf 9.30 uur op het Palladium. Het Palladium is het plein voor OBS
Brandevoort in de Veste. Aanvang programma om 9.45 uur.
Einde om 15.15 uur bij het Palladium. Hier kan je opgehaald worden.
Wat neem je mee?
Je eigen drinken en een lege broodtrommel, denk aan een extra flesje water. Neem
afhankelijk van het weer een regenjas en/of zonnebrand mee.
Wat eten we vandaag?
Je krijgt vandaag van ons een lunch aangeboden en twee tussendoortjes. Neem
voldoende drinken mee, bijvoorbeeld een flesje dat je nog een keer kunt vullen met
water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan ook een lege
broodtrommel mee voor de lunch. Drinken en tussendoortjes neem je zelf mee!
Wat doe je aan?
Trek vandaag je gekleurde kindervakantieweekshirt aan!
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PROGRAMMA DAG 1
MAANDAG 9 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Uzeker
Groepen 501 t/m 814
Wat gaan we vandaag doen?
Na de opening van de Kindervakantieweek gaan de groepen 501 tot en met 814 lekker
actief van start met allerlei sportieve activiteiten.
Hoe laat moet je waar zijn?
Verzamelen vanaf 9.30 uur op het Palladium. Het Palladium is het plein voor OBS
Brandevoort in de Veste. Aanvang programma om 9.45 uur.
Einde om 15.45 uur op het Sportpark Brandevoort (Kaldersedijk). Hier kan je opgehaald
worden.
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een extra flesje water. Neem afhankelijk van het weer
en regenjas en/of zonnebrand mee. Neem voor de zekerheid een setje droge kleren mee
(bij sommige spellen kun je nat worden).
Wat eten we vandaag?
Je zorgt zelf voor je eigen eten en drinken. Je krijgt van ons twee tussendoortjes. Neem
voldoende drinken mee, bijvoorbeeld een flesje dat je nog een keer kunt vullen met
water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, sportieve kleding en sportschoenen.
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SPONSOREN,
STAKEHOLDERS & VRIENDEN
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SPONSOREN,
STAKEHOLDERS & VRIENDEN
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PROGRAMMA DAG 2
DINSDAG 10 JULI 2018
Groepen 101 t/m 415
Wat gaan we vandaag doen?
Op deze tweede dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen.
Groepen 101 tot en met 415 trekken de hele dag de Stiphoutse bossen in.
Hoe laat moet je waar zijn?
We verzamelen om 09.30 uur op de grote zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Je blijft de
hele dag in de bossen. Aanvang programma om 09.45 uur.
Kijk voor de routebeschrijving op onze website. Probeer zoveel mogelijk op de fiets te
komen, of te carpoolen: parkeermogelijkheden zijn beperkt!
Einde om 15.00 uur op de zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Hier kan je opgehaald
worden.
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een extra flesje water. Neem afhankelijk van het weer
en regenjas en/of zonnebrand mee. De kinderen gaan onder andere hutten bouwen in
het bos. De organisatie zorgt voor een basisset materialen (o.a. stokken, doek en touw).
Heb je thuis nog leuke spullen om de hut mooier te maken, neem deze spullen dan gerust
mee.

Wat eten we vandaag?
Je zorgt zelf voor je eigen eten en drinken. Je krijgt van ons twee tussendoortjes. Zorg
ervoor dat je voldoende drinken meeneemt, bijvoorbeeld een extra flesje water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Trek makkelijke oude kleren aan en dichte schoenen! Vergeet vooral je gekleurde
kindervakantieweekshirt niet

NB: controleer na afloop van de bosdag je kind op teken.
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PROGRAMMA DAG 2
DINSDAG 10 JULI 2018
Groepen 501 t/m 814
Wat gaan we vandaag doen?
Op deze tweede dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen.
Na de opening op het Palladium gaan groepen 501 tot en met 814 van start met allerlei
leuke creatieve activiteiten. Tijdens een van de activiteiten maken jullie foto’s of filmpjes
die worden opgenomen door de groepsleiding. De foto’s en filmpjes worden tijdens deze
middag verzameld om te kunnen publiceren op onze website. Verdere informatie kan je
vinden in het uitgebreide groepsdraaiboek (in de groepstas en op onze site). Let op:
enkele activiteiten vinden plaats aan het water. Betreden van het water is niet de
bedoeling. Doe je dit toch? Dan is dit op eigen risico.
Hoe laat moet je waar zijn?
Verzamelen vanaf 10.00 uur op het Palladium. Het Palladium is het plein voor OBS
Brandevoort in de Veste. Aanvang programma om 10.15 uur.
Einde om 15.45 uur bij het Palladium. Hier kan je opgehaald worden.
Wat neem je mee?
Je eigen drinken en een lege broodtrommel, denk aan een extra flesje water. Neem
afhankelijk van het weer een regenjas en/of zonnebrand mee. De begeleidende ouder
neemt een telefoon mee. Let op: er is geen WiFi beschikbaar!, dus denk aan je
databundel bij het versturen van bestanden!
Wat eten we vandaag?
Je krijgt vandaag van ons een lunch aangeboden en twee tussendoortjes. Zorg ervoor dat
je voldoende drinken meeneemt, bijvoorbeeld een extra flesje water dat je nog een keer
kunt vullen met water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan ook een lege
broodtrommel mee voor de lunch. Drinken en tussendoortjes neem je zelf mee!
Wat doe je aan?
Trek vandaag weer je gekleurde kindervakantieweekshirt aan!
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AVONDPROGRAMMA
DINSDAG 10 JULI 2018
Groep 8-avond voor de groepen 801 t/m 814
Wat gaan we vanavond doen?
Voor alle kinderen uit groepen 801 t/m 814 is er een speciaal avondprogramma bij de
Scouting Brandevoort.
Hoe laat moet je waar zijn?
Om 18:30 uur gaat de poort open bij Scouting Brandevoort. Adres: Brandevoort 13a.
De groepsleiding is deze avond niet aanwezig. Begeleiding wordt verzorgd door de
organisatie.

Om 22.30 uur is het einde van de avond.
Kinderen mogen niet alleen naar huis en moeten om 22.30 uur opgehaald worden door
een volwassene aan de poort van het scoutingterrein.
Wat neem je mee?
Goede zin voor een leuke en spannende avond! Voor eten en drinken wordt gezorgd!
Wat eten we vanavond?
Zorg dat je met een lege maag komt, want we gaan direct eten als jullie er allemaal zijn!
Mochten er met betrekking tot het eten nog zaken zijn waar wij rekening mee kunnen
houden, kun je dit vóór 3 juli aan ons doorgeven via inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl.
Wat doe je aan?
Trek je gewone kleren aan en misschien een vestje voor als het ‘s avonds kouder wordt en
makkelijke schoenen, want je weet maar nooit!
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PROGRAMMA DAG 3
WOENSDAG 11 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Van de Graft
Groepen 101 t/m 126
Wat gaan we vandaag doen?
Op deze derde dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen. Groepen
101 tot en met 126 gaan spelletjes spelen op de Brandevoortse Hoeve, maar we
verzamelen in de aula van het Carolus Borromeus College!
Hoe laat moet je waar zijn?
We verzamelen vanaf 09.00 uur in de aula van het Carolus Borromeus College. Adres:
Markesingel 2. Aanvang programma om 09.15 uur. Een routeomschrijving vind je op onze
website. Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersleiders op! Je groepsleiding heeft het
bord met daarop je groepsnummer. Zorg dus dat je weet in welke groep je zit! Van hier
uit vertrekken we naar de Brandevoortse Hoeve voor het spelen van spelletjes.
Om 12.45 uur kun je weer worden opgehaald in de aula van het Carolus Borromeus
College.
Wat neem je mee?
Een lege drinkbeker (met deksel) en eventueel je eigen eten, als je het te laat vind om na
afloop te lunchen. Denk aan een extra flesje water. Neem afhankelijk van het weer en
regenjas en/of zonnebrand mee.
Wat eten we vandaag?
Je krijgt van ons één tussendoortje. Neem nog wat extra drinken mee (bv. een flesje
water). Lunchen doe je na afloop thuis.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Trek makkelijke kleren aan en goede wandelschoenen!
Vergeet vooral je gekleurde kindervakantieweekshirt niet!
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PROGRAMMA DAG 3
WOENSDAG 11 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Van de Graft
Groepen 301 t/m 415
Wat gaan we vandaag doen?
Op deze derde dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen. Groepen
301 tot en met 415 gaan een vossenjacht doen in de Veste, en spelletjes nabij het Carolus
Borromeus College!
Hoe laat moet je waar zijn?
We verzamelen vanaf 09.00 uur in de aula van het Carolus Borromeus College. Adres:
Markesingel 2. Aanvang programma om 09.15 uur. Een routeomschrijving vind je op
onze website. Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersleiders op! Je groepsleiding
heeft het bord met daarop je groepsnummer. Zorg dus dat je weet in welke groep je zit!
Van hier uit vertrekken we naar de Veste voor het zoeken van wilde dieren. Om 12.45 uur
kun je weer worden opgehaald in de aula van het Carolus Borromeus College.
Wat neem je mee?
Je eigen drinken en eventueel je eigen eten, als je het te laat vind om na afloop te
lunchen. Denk aan een extra flesje water. Neem afhankelijk van het weer en regenjas
en/of zonnebrand mee.
Wat eten we vandaag?
Je krijgt van ons één tussendoortje. Neem voldoende drinken mee, bijvoorbeeld een
flesje dat je nog een keer kunt vullen met water. Lunchen doe je na afloop thuis.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt
en makkelijke (loop)schoenen.
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PROGRAMMA DAG 3
WOENSDAG 11 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Van de Graft
Groepen 501 t/m 814
Wat gaan we vandaag doen?
Op deze derde dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen.
Groepen 501 tot en met 814 trekken de hele dag de Stiphoutse bossen in.
Hoe laat moet je waar zijn?
We verzamelen om 09.30 uur op de grote zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Je blijft de
hele dag in de bossen. Aanvang programma om 09.45 uur.
Kijk voor de routebeschrijving op onze website. Probeer zoveel mogelijk op de fiets te
komen, of te carpoolen: parkeermogelijkheden zijn beperkt!
Einde om 15.15 uur op de zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Hier kan je opgehaald
worden.
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een volle drinkbeker / flesje water. Neem afhankelijk
van het weer en regenjas en/of zonnebrand mee. De kinderen gaan onder andere hutten
bouwen in het bos. De organisatie zorgt voor een basisset materialen (o.a. stokken, doek
en touw). Heb je thuis nog leuke spullen om de hut mooier te maken, neem deze spullen
dan gerust mee.
Wat eten we vandaag?
Je zorgt zelf voor je eigen eten en drinken. Je krijgt van ons twee tussendoortjes. Neem
voldoende drinken mee, bijvoorbeeld een extra flesje water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Trek makkelijke oude kleren aan en dichte schoenen!
Vergeet vooral je gekleurde kindervakantieweekshirt niet
NB: controleer na afloop van de bosdag je kind op teken.
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PROGRAMMA DAG 4
DONDERDAG 12 JULI 2018
Groepen 101 t/m 415
Wat gaan we vandaag doen?
Vandaag staat het uitje gepland voor alle kinderen en gaan we met de groepen 101 tot en
met 415 naar Dippie Doe in Best. Voor de veiligheid en herkenbaarheid krijgen alle
kinderen van ons een polsbandje met een telefoonnummer erop. Behalve de
groepsleiding gaan er nog extra begeleiders van de organisatie mee om een oogje in het
zeil te houden. Wij zorgen ervoor dat alle begeleiders in het park herkenbaar zijn d.m.v.
rode T-shirts. Na de dagopening loop je met je groep naar de Diepenbroeksingel waar de
bussen klaarstaan voor vertrek. Je ouders kunnen je uitzwaaien langs de kant van de weg.

Hoe laat moet je waar zijn?
Alle kinderen en hun groepsleiding verzamelen om 10.15 uur op het Palladium, waar de
opening begint om 10.30 uur. Na de opening lopen de kinderen met hun groep naar de
bussen, die om 11:00 uur vertrekken. Einde: rond 16.00 uur zullen de groepen 101 t/m
415 weer terug zijn in Brandevoort. Met je groep loop je naar het Palladium, op het
Palladium wordt je door je ouders opgehaald. Het ophalen van kinderen bij de
Diepenbroeksingel is vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk.
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een tussendoortje en een extra flesje water. Neem
afhankelijk van het weer en regenjas en/of zonnebrand mee.
Wat eten we vandaag?
Vandaag neemt iedereen zelf eten en drinken mee voor de hele dag!! Neem dus ook zelf
een tussendoortje mee.
Wat doe je aan?
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar! En
daarnaast makkelijke kleding en lekker zittende schoenen.

Let op:

voor de groepen 101 t/m 415 gelden andere
tijden dan voor de groepen 501 t/m 814!
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PROGRAMMA DAG 4
DONDERDAG 12 JULI 2018
Groepen 501 t/m 814
Wat gaan we vandaag doen?
Vandaag staat het uitje gepland voor alle kinderen en gaan we met de groepen 501 tot en
met 814 naar Toverland in Sevenum. Voor de veiligheid en herkenbaarheid krijgen alle
kinderen van ons een polsbandje met een telefoonnummer erop. Behalve de
groepsleiding gaan er nog extra begeleiders van de organisatie mee om een oogje in het
zeil te houden. Wij zorgen ervoor dat alle begeleiders in het park herkenbaar zijn d.m.v.
rode T-shirts. Na de dagopening loop je met je groep naar de Diepenbroeksingel waar de
bussen klaarstaan voor vertrek. Je ouders kunnen je uitzwaaien langs de kant van de weg.

Hoe laat moet je waar zijn?
Alle kinderen en hun groepsleiding verzamelen vanaf 8.15 uur op het Palladium, waar de
opening begint om 8.30 uur. Na de opening lopen de kinderen met hun groep naar de
bussen, die om 9.00 uur vertrekken. Einde: rond 18.00 uur zullen de groepen 501 t/m
814 weer terug zijn in Brandevoort. Met je groep loop je naar het Palladium, op het
Palladium wordt je door je ouders opgehaald. Het ophalen van kinderen bij de
Diepenbroeksingel is vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk.
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een tussendoortje en een extra flesje water. Neem
afhankelijk van het weer en regenjas en/of zonnebrand mee.
Wat eten we vandaag?
Vandaag neemt iedereen zelf eten en drinken mee voor de hele dag!! Neem dus ook zelf
een tussendoortje mee.
Wat doe je aan?
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar! En
daarnaast makkelijke kleding en lekker zittende schoenen.

Let op:

voor de groepen 501 t/m 814 gelden andere
tijden dan voor de groepen 101 t/m 415!
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PROGRAMMA DAG 5
VRIJDAG 13 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Spring Kinderopvang
Groepen 101 t/m 814
Wat gaan we vandaag doen?
Vandaag wordt het een echte festivaldag! De groepen 101 tot en met 415 krijgen op het
sportpark in 3 verschillende area’s allerlei activiteiten aangeboden. De groepen 501 tot
en met 814 bezoeken rondom het sportpark 3 verschillende area’s.
Let op: enkele activiteiten voor de groepen 501 tot en met 814 vinden plaats aan het
water. Betreden van het water is niet de bedoeling. Doe je dit toch? Dan is dit op eigen
risico.
Hoe laat moet je waar zijn?
We verzamelen vanaf 10.45 uur op de parkeerplaats van Sportpark Brandevoort aan de
Kaldersedijk. Aanvang programma om 11.00 uur.
Kom op de fiets! Het parkeerterrein van het sportpark zal afgesloten zijn voor verkeer!
Parkeren van auto’s op of nabij het sportpark is niet mogelijk. Het parkeerterrein van
het sportpark wordt gebruikt voor het verzamelen van de groepen en zal deels ingericht
worden als fietsenstalling.
Het einde van het Festival is voor alle groepen om 15.00 uur op de parkeerplaats van
Sportpark Brandevoort. Hier kun je worden opgehaald en kun je naar huis om je even op
te frissen voor het Midzomeravondfeest.
Om 17.30 uur zien we graag alle kinderen met hun ouders, broertjes/zusjes en opa’s en
oma’s terug op ons Midzomeravondfeest. Tijdens de midzomeravond vieren we samen
het 10-jarig jubileum van de Kindervakantieweek. Dat kan niet anders dan een
fantastische avond worden!
=== VERVOLG OP PAGINA 49 ===
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PROGRAMMA DAG 5
VRIJDAG 13 JULI 2018
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Spring Kinderopvang
=== VERVOLG VAN PAGINA 47 ===
Wat neem je mee?
Je eigen eten en drinken, denk aan een extra flesje water, en een picknickkleed met je
groep. Neem afhankelijk van het weer een regenjas en/of zonnebrand mee. De kinderen
uit groepen 101 tot en met 415 mogen spullen voor in de zandbak meenemen.
Wat eten we vandaag?
Je zorgt zelf voor je eigen eten en drinken. Je krijgt van ons één tussendoortje. Neem
voldoende drinken mee, bijvoorbeeld een extra flesje water dat je nog een keer kunt
vullen met water.
Ben je groepsleiding, spelleiding of jeugdvrijwilliger? Neem dan zelf voldoende eten,
drinken en tussendoortjes mee!
Wat doe je aan?
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar! Daarnaast
makkelijke kleding en lekker zittende schoenen.
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MIDZOMERAVOND
VRIJDAG 13 JULI 2018
Alle kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, enz.
Wat gaan we doen?
Om de Kindervakantieweek op een leuke manier af te sluiten, houden we een heus
Midzomeravondfeest. Samen met alle kinderen en hun ouders, broertjes/zusjes en opa’s
en oma’s vieren we het 10-jarig jubileum van de Kindervakantieweek! Dat kan niet
anders dan een fantastische avond worden!
Tijdens de avond wordt er gezorgd voor voldoende vermaak voor de kinderen, zodat zij
lekker kunnen spelen.
We hopen dat alle kinderen en ouders het leuk vinden om samen met ons het 10-jarig
jubileum te vieren en dat dit een feestelijke afsluiting wordt van de Kindervakantieweek!
Hoe laat moet je waar zijn?
De midzomeravond begint om 17.30 uur op het Sportpark Brandevoort aan de
Kaldersedijk. Deze duurt tot 20.30 uur.
Kom op de fiets! Het parkeerterrein van het sportpark zal afgesloten zijn voor verkeer!
Parkeren van auto’s op of nabij het sportpark is niet mogelijk. Het parkeerterrein van
het sportpark zal deels ingericht worden als fietsenstalling.
Wat eten we vanavond?
Tijdens de Midzomeravond staan er voldoende kraampjes waar eten en drinken kan
worden besteld. We werken hierbij met munten en kinderkaarten.
De prijs per munt is € 2,00 en een kinderkaart koop je voor € 5,00. De muntverkoop is van
17:30 uur tot uiterlijk 20:00 uur. Om lange wachtrijen te voor komen op de
Midzomeravond, raden we je aan om de munten eerder in de week te kopen op onze
centrale post. Op maandag, dinsdag en woensdag vind je deze in Wijkhuis ’t BrandPunt en
op vrijdag tot 15:00 uur op het sportpark.
Er is geen mogelijkheid tot pinnen, dus zorg voor contant geld!
Let op: tijdens de Midzomeravond zijn de ouders zelf verantwoordelijk
voor hun kind(eren). Er staat nergens begeleiding van de Kindervakantieweek om toezicht te houden. Let dus zelf op de veiligheid van je kind(eren)!
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@ www.kvwbrandevoort.nl
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