Programma
2019

“The best
of…”

Wist je dat:
• wij een nieuw website adres en email adres hebben? www.kvwkruiningen.nl en
info@kvwkruiningen.nl
• de Kindervakantieweek dit jaar van maandag 12 augustus t/m vrijdag 16 augustus is?
• het thema dit jaar “The Best of …” is?
• we ons huttendorp op Sportpark de Kruse Mat aan de Blauwhoefseweg opbouwen?
• de kindervakantieweek voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 van het basisonderwijs is?
• je in deze folder het programma voor de hele week vindt? Wijzigingen komen op facebook of de
website.
• wij zorgdragen voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van uw kind, naar de richtlijn
van de AVG. We verwijzen hiervoor naar onze website.
Maandag 12 augustus:
10.00 – 11.30 uur:
- Verkoop van de weekkaarten (€ 11,00) of een dagkaart (€ 3,50).
Lever je strookje volledig ingevuld in, inclusief een handtekening van de ouder/verzorger.
- Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich opgeven voor het avond- en/of nachtprogramma.
13.00 – 15.30 uur:
- Opening van de Kindervakantieweek 2019 met onze eigen WillemAlexander en Maxima! Eventueel kan er nu ook nog worden
ingeschreven voor een week-of dagkaart.
- Deze middag worden de hutten gebouwd en kan er geknutseld
worden.
- Ouders mogen de hele middag meebouwen.
15.30 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
17.15 uur:
- Start optocht voor alle kinderen met aansluitend samen eten bij de kantine.
19.00 uur:
- Kinderen van groep 1 t/m 4 ophalen of zelfstandig naar huis.
- Kinderen van groep 5 t/m 8 vertrekken voor het avondprogramma.
23.45 uur:
- Kinderen die niet blijven slapen, moeten worden opgehaald bij Sportpark de Kruse Mat.

Kindervakantieweek Kruiningen
12 augustus t/m 16 augustus 2019
www.kvwkruiningen.nl

Dinsdag 13 augustus:
7.00 uur:
- Kinderen die hebben overnacht, moeten worden opgehaald op Sportpark de Kruse Mat. Kinderen van
groep 5 t/m 8 worden pas weer verwacht om 12.30 uur.
9.30 uur:
- Programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
12.30 – 15.30 uur:
- Pannenkoeken eten met alle kinderen!
- Programma voor alle kinderen, denk aan oude kleding want de hutten
zullen geverfd worden. Geen eigen verf meenemen a.u.b.
15.30 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
Woensdag 14 augustus – Verrassingsdag!
8.30 uur:
- Alle kinderen aanwezig. We vertrekken om 8.45 uur met alle
kinderen in de bus naar een verrassingsbestemming.
- Let op: lunchpakket en drinken zelf meenemen! Eventueel
voor de kleintjes iets om te verschonen.
18.30 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
Donderdag 15 augustus:
9.30 uur:
- Vandaag gaan we de hutten verder afbouwen met o.a. gordijnen en karton.
- We eten vandaag met zijn allen frietjes om het feestjaar te vieren.
- In de middag gaan we o.a. spelletjes doen en kunnen de kinderen van groep
1 t/m 4 zich laten schminken.
15.30 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
18.00 uur:
- Alle ouders zijn welkom om het huttendorp te komen bewonderen,
- Vrijmarkt en wij zorgen dat de BBQ aanstaat! En zing een liedje mee tijdens de karaoke!
- Je kunt deze avond mooie prijzen winnen bij de verloting t.b.v. Stichting Kindervakantieweek Kruiningen.
20.30 uur:
- Einde programma

Vrijdag 16 augustus:
9.30 – 12.00 uur:
- De hutten zullen worden afgebroken. Trek stevige schoenen aan, dus geen crocs, teenslippers of
rubberlaarzen.
- Vossenjacht, vinden jullie alle vossen?
- We sluiten de ochtend af met het kringgesprek en een broodje knakworst.
12.30 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
19.30 uur:
- Playbackshow - the best of …
± 21.30 uur:
- Afsluiting met het kampvuur.
Nog enkele weetjes:
- Lever het strookje volledig ingevuld in op maandag, dan hebben we je gegevens.
- Doe stevige schoenen en oude kleding aan. Voorkom het intrappen van spijkers door het
dragen van speciale zooltjes. Zie www.veiligevoeten.nl
- Neem zelf een hamer mee, voorzien van je naam.
- Het telefoonnummer waar we tijdens de week te bereiken zijn is 0113-383138.
- Mocht je vooraf vragen hebben, dan kan je bellen met 06-13250309 (Karin).
- Deelname is op eigen risico, het volledige reglement kun je vinden op de website.
- Kinderen met een allergie, vragen we eigen eten mee te nemen, voorzien van naam.
- Mocht je spullen kwijt zijn, kijk eens op de planken in het halletje, daar komen alle
gevonden voorwerpen te liggen.
- Wij worden gesteund door vele sponsoren, die zie je allemaal achterop deze folder.

-------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------Kom maandagmorgen 12 augustus tussen 10.00 en 11.30 uur met je ingevulde strookje naar Sportpark de Kruse Mat.
Naam:
Geboortedatum:
Adres:

Telefoonnummer:

Postcode en woonplaats:

Leeftijd:

Groep van het afgelopen jaar:

E-mailadres:

Weekkaart:
Ja / Nee*
Bijzonderheden: (allergie, medicijnen o.i.d.):
Groep 5 t/m 8: Avondprogramma
Groep 5 t/m 8: Overnachting

Ja / Nee*
Ja / Nee*

* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Door ondertekening geef ik toestemming dat foto’s gemaakt gedurende de Kindervakantieweek waarop mijn kind
staat/kinderen staan op de website & facebookpagina van Stichting Kindervakantieweek Kruiningen geplaatst mogen worden:
Ik geef geen toestemming.
Handtekening ouder/verzorger:
…………………………………………………………………………….

Deze week wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aannemersbedrijf v/d Velde

Lamb-Weston/Meijer

Aquadome Scheldorado Terneuzen

Loonbedrijf Ko Jansen

Autobedrijf Kole

Marlon Franken Groenten en Fruit, Moerstraten

Avontura Roosendaal

Monkey Town Halsteren

Bakkerij de Gangmaker

Omnium Goes

Bestratingsbedrijf Zeeland

Padmos Assurantiën, Yerseke

Bison, Goes

Pagee banden

Café de Korenbeurs

Peters Bouwgroep, Middelburg

Coop Kruiningen Mourik

Pica’s

D&M Kappers

Ploeg kozijnen, Roosendaal

Dammers kaas & zuivelhandel, Veen

Port Zélande Zwemparadijs

DA de Lavendel

Productiehuis CCXL

De Baar & Leendertse, Wemeldinge

Quaak Zeegroenten

De Driesprong

Rabobank Oosterschelde, Goes

De Landwinkel

Restaurant ‘t Hoekje, Yerseke

Doe het zelf Kruiningen

Roompot Hof Domburg

Dorpshuis Kruiningen

Schildersbedrijf Penne

DVC den Inkel

Schildersbedrijf Visscher

Eetcafé Leyla

Slagerij van Soest

Eeterij-Spelerij Vierlinden

Slijterij ‘t Hoekje

GlowGolf Middelburg

Soof’s Beautysalon

Hof Seemaerte

Sovjet-Reizen

Houthandel Reimerswaal, Rilland

Stoomtrein Goes-Borsele

Hoveniersbedrijf Molendijk

‘t Klok’Uus, ‘s Heer Arendskerke

Janine’s Hairstyling

TMC

Javala

Van Der Poel Dier & Verblijf

Kapsalon Eliana

Vishandel Sjaak Tramper, Kapelle

Kapsalon Parkzicht, Waarde

Voetbal Vereniging Kruiningen

Klussenbedrijf Kees Hommel

Zoobiza

Knop Tweewielers

Zwembad Den Inkel
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