Programma 9e Kindervakantieweek Gerwen
19, 20 en 21 augustus 2015

Woensdag 19 augustus
09.30 uur
Iedereen verzamelt op het terrein aan D’n Huikert. Hier worden ook de groepen bekend
gemaakt, dus zorg dat je op tijd bent!
09.45 uur
Officiële opening van de Kindervakantieweek!
10.00 uur
De kinderen gaan nu naar hun tent toe, waar ze zich lekker kunnen uitleven met klussen,
schilderen en nog veel meer leuke dingen.
12.00 uur
Lunch. Smakelijk eten!
13.00 uur
De hele middag worden er (water) spelletjes gedaan. Lekker actief! Iedereen doet natuurlijk
goed zijn/haar best om zoveel mogelijk punten voor zijn/haar groepje te verzamelen!
16.00 uur
Gezamenlijke afsluiting

Donderdag 20 augustus
08.45 uur
Verzamelen op het Heuvelplein. We gaan reizen!!!
Kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan op de fiets. Voor de kinderen tot en met groep 4 is ander
vervoer geregeld.
09.00 uur
Vertrek naar de geheime locatie
09.45 uur
Op de geheime locatie gaan de kinderen heel veel spelletjes doen rondom het thema Gerwen
Airport.
12.30 uur
We reizen weer terug naar Gerwen Airport
13.00 uur
Honger! Tijd voor de lunch dus!
14.00 uur
Workshops. Alles kan: knutselen, timmeren en nog veel meer.
16.30 uur
Gezamenlijke afsluiting met natuurlijk het Kindervakantieweeklied!

Vrijdag 21 augustus
12.00 uur
Alweer de laatste, maar zeker niet de minste dag van de Kindervakantieweek.
Vandaag beginnen we iets later, zodat de kinderen het ’s avonds wat langer volhouden.
De kinderen moeten thuis wel hebben gegeten voordat ze afreizen naar Gerwen Airport.
12.15 uur
Gezamenlijk spel
13.00 uur
Vervolg van de workshops en natuurlijk kunnen de kinderen nog verder werken aan hun tent.
15.00 uur
Verrassing!
16.30 uur
Aaaaaaaaaan taaaaaaafel!!
19.00 uur
Gerwen Airpot open haar deuren voor papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en
iedereen die zin heeft om een kijkje te komen nemen! De kinderen kunnen laten zien wat ze
allemaal gemaakt en gedaan hebben deze week.
21.00 uur
Feestavond als afsluiting van de Kindervakantieweek

