
Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website  www.kvw-kruiningen.nl  



Dinsdag 6 augustus 
 
7.30 uur: Kinderen naar huis/ophalen. Jullie worden pas 's-middags weer om 
13.00 uur verwacht. 
 
9.30 uur: Kinderen groep 1 t/m 4 kunnen hun hut verder afmaken en knutselen 
in de knutselkot.  
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn 's-middags weer welkom. 
 
11.30 uur: Kinderen naar huis/ophalen. 
  
13.00 uur: Voor iedereen weer knutselen en jullie hutten afmaken en 
schilderen. Denk aan oude kleding. Geen eigen verf meenemen. 
  
15.30 uur: Kinderen naar huis/ophalen. 

Woensdag 7 augustus 
    
Verrassingsdag!! 
 
10.00 uur: Alle kinderen aanwezig. Iedereen moet een lunchpakket meenemen. De 
Kinderen van groep 5 t/m 8 moeten fiets meenemen. 
 
15.00 uur: Kinderen ophalen/naar huis. 
 
15.30 uur: Kinderen van groep 5 t/m 8 terug bij voetbalterrein. 

Maandag 5 augustus 
 
10.00 - 11.30 uur: Voorverkoop van de weekkaarten (€ 10,00) of een dagkaart (€ 3,00) voor 
de maandagmiddag.  
*De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich meteen opgeven voor het avond- en nacht-
programma van vanavond.  
  
13.00 uur: Verder inschrijven bij sportveld “De kruse Mat”. Opening KinderVakantieWeek 
2013. We beginnen met bouwen van de Junglehutten. Je kunt ook knutselen in het knutselkot.  
  
15.30 uur: Kinderen naar huis/ophalen. 
  
Avond- en nachtprogramma voor de groepen 5 t/m 8.  
Aanvang 18.30 uur???? Zie voor definitieve tijd de brief die de kinderen op maandag mee 
naar huis krijgen.  
  
Het avondprogramma is nog een verrassing. 
 
23.15 – 23.30 uur: Ophalen van de kinderen die niet blijven slapen. 



Donderdag 8 augustus 
  
9.30 uur: Worden jullie weer verwacht. Vandaag kunnen jullie weer knutselen en de hutten 
afmaken. Tevens kunnen jullie verschillende dingen maken wat betrekking heeft op het thema dit 
jaar. Vandaag blijven we met z'n allen op het park frietjes eten.  
 
13.00 uur: Kinderen naar huis/ophalen. 
  
18.30 uur: Optocht door het dorp. Vertrek vanaf de Kruse Mat. Dus kom allemaal verkleed!   
 
19.30 uur: Vrijmarkt. Tevens houden we een verloting. 
 
22.00 uur: Einde! 
  

Lijkt je dit een leuk programma om mee te doen, kom dan maandagmorgen 5 augustus naar het 
voetbalveld en neem onderstaand briefje ingevuld mee. 
Dan kun je je alvast inschrijven. 
Wij hebben dan al je gegevens en kunnen „s middags lekker snel beginnen met de festiviteiten. 

Naam:                                                                           Geboortedatum: 
 

Adres:                                                                      Telefoonnummer: 
 

Postcode + plaats:                                                          Leeftijd: 
  

Groep:        (afgelopen schooljaar)                  Verdere bijzonderheden:            

Groep 5 t/m 8: Avondprogramma:   ja/nee*                 (bijv. allergie, medicijnen o.i.d.) 

 

Weekkaart:            ja/nee* 

Groep 5 t/m 8: Overnachting:         ja/nee* 
  
* Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Dus: graag op maandagmorgen tussen 10:00 en 11:30 inschrijven voor de hele 
week (i.p.v. „s middags inschrijven). 

  ------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------  -------------------------- ------------------------- ------ 
Voor inlichtingen kunt u bellen met Karin Woznitza-Dek 320203 

Vrijdag 9 augustus 
 
9.30 uur: De week zit er bijna op. De hutten gaan plat. Doe goede 
stevige schoenen aan!!!!!!!!!!  (Dus geen teenslippers , crocks o.i.d.) 
 
10.00 uur: Voor iedereen een leuk ochtendprogramma en ook 
hiervoor moet je stevige loopschoenen aan doen.    
 
12.00 uur: Kinderen naar huis/ophalen. ’s-Middags vrij!!!!!!!!!! 
  
19.30 uur: Talentenshow en aansluitend KAMPVUUR!!!! 
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