Half

21, 22 en 23 augustus 2017
Programmaboekje

Beste jongens, meisjes, moeders, vaders, verzorgers en andere belangstellenden,
Van maandag 21 t/m woensdag 23 augustus 2017 gaan we in Nistelrode samen spelen
tijdens de kindervakantieweek!! De kindervakantieweek wordt gehouden op het terrein van
Scoutcentrum Achter de Berg.
We beginnen iedere dag stipt om 9:00 uur (dit is eerder dan voorgaande jaren!). We raden
aan om rond 8:45 uur (niet eerder) te verzamelen voor de ingang van het
kindervakantieweek terrein. Maandag en dinsdag duurt het programma tot 15:30 uur. Op
woensdagmiddag vanaf 14:30 uur is er de gelegenheid voor ouders, verzorgers, broers,
zussen, opa’s, oma’s, etc. om de hutten te komen bewonderen. Tevens sluiten we dan de
kindervakantieweek feestelijk af. Er zullen dan ook loten verkocht worden waarmee
mooie prijzen te winnen zijn.
Voor de kinderen van de bovenbouw die zich opgegeven hebben is er op maandagavond om
19:00 uur een avondspel, ook op het kvw-terrein. Dit programma duurt tot 21:30 uur.
In dit programmaboekje vind je verder alles wat je moet weten over de kindervakantieweek.
We vragen ook aan jullie ouders/verzorgenden om alles goed door te lezen, zodat je weet
wat je kunt verwachten en wat wij van jullie verwachten.

Groetjes van de commissie kindervakantieweek,
Edith de Wit, Katica van Schijndel, Timo Pennings,
André Franssen, Natascha Meulendijk, Nancy van Krieken,
Astrid Kocken, Tanja van Oosten, Michelle Cooijmans,
Daniëlle Lucius, Gijs van Kessel
www.kvwnistelrode.nl

Bereikbaarheid tijdens de kindervakantieweek
Als je ziek bent of om andere redenen niet kunt komen, graag ’s morgens voor 08.30 uur
afmelden bij Gijs van Kessel (06-54987322). Ook voor dringende zaken kan er tijdens de
kampdagen contact opgenomen worden met de organisatie op de ditzelfde
telefoonnummer. Bij geen gehoor, spreek dan de voicemail in, dan nemen wij z.s.m. contact
op.

Wat wel en wat niet mee te nemen...
Zoals andere jaren is het nu weer de bedoeling dat we lekker gaan ravotten in het bos en
mooie hutten gaan bouwen. Het is daarom verstandig om oude kleren aan te trekken.
Verder zijn er een aantal spullen die je van thuis moet meenemen:
Wel meenemen:
- bord
- af te sluiten beker/flesje (in verband met insecten)
- mok (voor theedrinkers)
- mes
- theedoek
- hamer (eventueel een nijptang)
- zonnebrandcrème
- (oud) petje
- stevige schoenen
- badkleding/badhanddoek
- regenkleding en laarzen (bij slecht weer)
- anti-muggenspray
Willen jullie alles merken met je naam om verwarring en verlies te voorkomen.
Niet meenemen:
- mobiele telefoon
- zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen
- geld
- snoep
- zaag
- eten en drinken, hier wordt voor gezorgd, ook voor de vrijwilligers
Mocht je toch een van deze zaken bij je hebben, dan nemen wij deze spullen in en bewaren
wij ze voor je tot aan het einde van de dag.

Mededelingen en tips:
-

Uit oogpunt van verkeersveiligheid
verzoeken wij de mensen die de
kinderen met de auto brengen, te
rijden via ‘t Maxend. De fietsers
kunnen dan veiliger gebruik
maken van de Achterstraat.

-

Het is niet de bedoeling dat ouders
op maandag, dinsdag en
woensdagochtend het terrein
opkomen tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Daarom vragen wij u
niet te vroeg bij de poort te staan. Op woensdag vanaf half 3 wordt er uitgebreid de
tijd gegeven om de mooie hutten van uw kind(eren) te bewonderen.

-

In geval van medicijngebruik of etenswaren ivm allergieën, vragen wij u deze op
maandagochtend in te leveren bij de centrale post.

-

In het bos kunnen teken voorkomen. Controleer je kind daarom aan het eind van
iedere dag.

Regelement:
-

Tijdens de kindervakantieweek mag je het terrein niet zonder toestemming verlaten.

-

Je mag alleen met toestemming van de begeleider bij je groepje weggaan.

-

Heb respect voor de natuur. Trek dus geen groen van de bomen en planten en ga
netjes om met het terrein.

-

Aan het einde van de dag moet iedereen meehelpen om de omgeving van de eigen
hut netjes te maken: geen spijkers, schroeven, karton, en dergelijke zaken laten
slingeren.

-

Kwasten schoonmaken voor dat ze in de emmer gaan.

-

Afval in de afvalbakken gooien. Laat geen etensresten of drinken op tafel staan, want
dit trekt wespen en ander ongedierte aan.

-

Na het eten even je bord/beker en bestek afwassen.

-

Er mag bij de hutten geen reclame gemaakt worden

-

Hutten mogen maximaal twee pallets hoog, waarbij er niet meer bovenop
geklommen mag worden

Programma
Maandag
8:45 Verzamelen bij de ingang van het kindervakantieweek terrein (groepsleiding krijgen
een instructie, dus graag op tijd aanwezig)
9:00 Opening in thema
9:15 Bouwen
9:50 Spelochtend (onderbouw)
12:00 Lunch - brood
13:00 Bouwen (onderbouw), spelmiddag (bovenbouw)
15:15 Afsluiting in thema
15:30 Einde dag 1
18:30 Avondspel voor bovenbouw (wanneer van tevoren opgegeven) op kvw terrein
22:00 Einde avondspel, kinderen worden opgehaald
Dinsdag
8:45 Verzamelen bij de ingang van het kindervakantieweek terrein (groepsleiding krijgen
een instructie, dus graag op tijd aanwezig)
9:00 Opening in thema
9:15 Fanfare/workshops/bouwen
12:00 Lunch - brood
12:30 Fanfare/workshops/bouwen
15:00 Optreden door Happy Fiep
15:15 Afsluiting in thema
15:30 Einde dag 2
Woensdag
8:45 Verzamelen bij de ingang van het kindervakantieweek terrein (groepsleiding krijgen
een instructie, dus graag op tijd aanwezig)
9:00 Opening in thema
9:15 Bouwen
9:45 Dierenvellenspel (onderbouw)
10:45 Dierenvellenspel (bovenbouw)
11:30 Lunch - friet
12:30 Bouwen, schminken, alles netjes maken
14:15 Afsluiting in thema
14:30 Terrein open voor alle belangstellenden!! Loterij, drankje, hutten bekijken.
15:30 Einde kindervakantieweek

Inleiding in het thema Cowboys en indianen
Het thema van de kindervakantieweek is dit jaar Cowboys en indianen! De hele
kindervakantieweek zal hierom draaien, zoals de aankleding, de hutten en de spellen.
Om vast een beetje in de stemming te komen, kunnen we je alvast wat verklappen over het
verhaal dat als rode draad door de kindervakantieweek zal lopen.
Het begint bij het verhaal dat de indiaan genaamd wijze Bizon ons vertelde:
“Het was volle maan en het opperhoofd van de
indianenstam Big Chief zat bij zijn wigwam. Hij keek
naar de gele sterren in de zwarte hemel. Big Chief
dacht na over de stam waar hij opperhoofd van is: de
Huilende Wolven. Het ging niet goed met de stam van
de Huilende Wolven. Opperhoofd Big Chief voelde dit
en daarom was hij gaan nadenken. De andere
stamleden wisten dit en zaten daarom in hun wigwam
en hielden zich zo stil mogelijk. Er hing gevaar in de
lucht. Groot gevaar zelfs. Hoe het kwam dat er gevaar
was en wat de stam tegen het gevaar zou kunnen
doen, daar dacht Big Chief over na…”
Meer hierover hoor je tijdens de kindervakantieweek,
maar één ding is zeker: er zullen veel dappere krijgers
nodig zijn! Een dappere krijger word je als je alle
indianen proeven hebt doorstaan. Zo moet je als
eerste de eed hebben afgelegd. Vervolgens moeten ze
op zoek gaan naar een veer. Niet zomaar een veer,
maar deze veer moet van een roofvogel zijn en de
juiste kleuren hebben. Daarna moet je met één pijl op jacht gaan en met een mooi hert
terug komen. Als je dit alles hebt gedaan dan word je beëdigd als echte dappere indiaan.
Dit kun je laten zien tijdens de kindervakantieweek op 21, 22 en 23 augustus!
Tot dan.
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