Programmaboekje

Voorwoord
Beste jongens, meisjes, moeders, vaders, verzorgers en andere belangstellenden,
Van maandag 12 t/m woensdag 14 augustus 2019 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. 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 13:30 uur is er voor alle
belangstellenden tijd om de hutten te bewonderen, deel te nemen aan de loterij met
mooie prijzen, en als klap op de vuurpijl is er een WERELDSE DRUM SHOW door de
kinderen zelf verzorgd! Hiermee sluiten we dan de kindervakantieweek feestelijk af.
Voor de kinderen van de bovenbouw die zich opgegeven hebben is er op maandagavond een
super spannend avondspel. Dat zal dit jaar plaatsvinden bij Los door ‘t Bos, Palmenweg 5. De
kinderen worden daar verwacht en mogen ook daar weer opgehaald worden.
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,
Geert van Dijk, Natascha Meulendijk, Nancy van Krieken,
Tanja van Oosten, Natasja van der Heijden, 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.

Inleiding in het thema ‘Reis om de wereld in 3 dagen’
Een reis om de wereld in 3 dagen, dat gaan we dit jaar bij de Kindervakantieweek doen!
De wereldreizigers Mirelle en Sharona hebben al wel een paar mooie reizen samen gemaakt
maar waar zouden ze nog meer heen kunnen?
Dat gaan ze bij de kindervakantieweek in Nistelrode bedenken met alle kinderen.
Op maandag staat alles in het teken van Azië. Hier eten ze met stokjes, hebben ze nog echte
jungles en houden ze van bami, nasi, noedels en insecten!
En heb je die mooie tatoeages al eens goed bekeken die ze hier hebben?
Dinsdag zijn we op reis in Europa. Alle spellen zijn hierop afgestemd en natuurlijk de traktatie
ook! En wist je dat er in ieder land een andere soort van trommel is? Dat gaan we ook ontdekken
vandaag.
Glitter en glamour van het werelddeel van Amerika hebben we op woensdag. Geweldige kleding
uit die landen en daarmee mooie foto's maken... dat hoort er ook bij.
En uiteindelijk natuurlijk die mooie show voor opa's, oma's, papa's, mama's en broertjes en
zusjes. Daarvoor nodigen we jullie uit op woensdag om 13.30 uur de groepen hebben dan een
mooie wereldse muziekshow voor jullie gemaakt. En natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te
winnen met enveloppen trekken, muffins eten en je kunt met de familie op de foto in onze
fotobooth!
En speciaal voor de kinderen, maar ook iedereen thuis kunnen jullie vanaf dit jaar meegenieten
van al dat moois wat er te beleven is via onze eigen radio-uitzending. Radio NOS Tos zal tussen
14.00 en 15.00 uur dagelijks een verzoekprogramma verzorgen. De kinderen kunnen die ochtend
de verzoekplaatjes bij de tipi inleveren en deze worden dan in de middag gedraaid en natuurlijk
komen we dan ook in de uitzending met leuke interviews! Dus ook thuis kunnen jullie eventjes
meegenieten van het feestje van die dag!
Tot maandag 12 augustus om 9.00 uur!

Oproep aan ouders
Vind jij het leuk om mee te helpen de kindervakantieweek tot een succes te maken? Wij zijn nog
op zoek naar actievelingen, in het bijzonder iemand (of 2) die graag spelletjes organiseert voor
de kinderen. Kom je ons gezellige, enthousiaste team versterken? Meld je dan aan bij een van de
organisatieleden of stuur een mailtje naar kvwnistelrode@hotmail.com.

Wat wel en wat niet mee te nemen...
Zoals andere jaren is het nu weer de bedoeling dat we lekker buiten gaan spelen, knutselen
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 → OOK VOOR OUDERS/VRIJWILLIGERS DIE MEEHELPEN; WE ZULLEN GEEN
BEKERS VOOR KOFFIE OF THEE VERSTREKKEN!
- 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
-

I.v.m. de 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 woensdagmiddag vanaf half 2 wordt er
uitgebreid de tijd gegeven om de mooie hutten van uw kind(eren) te bewonderen.

-

In geval van medicijngebruik of etenswaren i.v.m. 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/spellen/knutselen
12:00 Lunch – brood (wordt verzorgd)
13:00 Bouwen/spellen/knutselen
15:15 Afsluiting in thema
15:30 Einde dag 1
-------- ---------19:00 Verzamelen avondspel bovenbouw (wanneer van tevoren opgegeven) bij Los door
het bos, Palmenweg 5
19:15 Start avondspel
21:45 Einde avondspel, kinderen worden opgehaald op Palmenweg 5
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 Bouwen/spellen/knutselen/drum workshop
12:00 Lunch – brood (wordt verzorgd)
13:00 Bouwen/spellen/knutselen/drum workshop
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/spellen/knutselen/wereldse muziekshow voorbereiden/schminken
12:00 Lunch – friet! (wordt verzorgd)
13:00 Opruimen en klaarmaken voor de wereldse muziekshow
13:30 Loterij, drankje, hutten bekijken – VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN!
14:30 WERELDSE MUZIEKSHOW door de kinderen – VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN!
15:30 Einde kindervakantieweek

Groepsindeling

Sponsors bedankt!!
Aannbedrijf Cornelissen Zeeland

Kapsalon Hebbes

Bakkerij van Mook

Kapsalon Koppig

BBQ en zo

Kapsalon Van Dinther

Bloemsierkunst Ari-Jenne

Kruidvat

Cafetaria ’t Tramplein

Los door 't bos

Carwash Nistelrode

Markant

CC Nesterle

Partycentrum 't Maxend

Ceelen groente en fruit

Pierre van de Rakt

Chill

Raved

De Nistel

Salon Intense

DFM bloemen

Scoutcentrum Achter de Berg

Dio The Read Shop Prima

Sisters

Drukkerij Buuts

Slagerij Van den Tillart

Eetcafe ‘t Pumpke

Stichting Pallet Stan Roefs

Fanfare Sint Lambertus

Strijbosch

Fiets Plus Rini

Van den Elzen Transportbedrijf

Hairzz en Bijoux

Van der Lee Staalbouw

Hanex tankstation

Van Liempd

Heerkens Open Haarden

Van Tilburg Mode en Sport

Hoogstede Optiek

Varkenshouderij Van Nuland

Jacobs en Jacobs

Wijkamp BV

Jan Bevers Beheer BV

Wolletje

Jumbo Nistelrode

Privacy
Maken van foto’s en video’s
Tijdens de kindervakantieweek worden er filmpjes en foto’s gemaakt door het bestuur en de
organisatie.
Gebruik foto’s en video’s
Deze gebruiken we om ouders te informeren via Facebook en onze website over de dagen
die zijn geweest.
www.facebook.com/KVWnistelrode
http://www.kvwnistelrode.nl
Bezwaar
We gaan ervan uit dat u het goed vindt dat we deze foto’s gebruiken voor bovenstaande
doeleinden. Uiteraard waarderen wij de privacy van iedereen. Mocht u bezwaar hebben
tegen bovenstaande dan kunt u dat bij ons aangeven door een mail te sturen naar
kvwnistelrode@hotmail.com.
Wij houden per jaar een lijst bij van mensen die bezwaar hebben dat we hun kind op de
foto/video zetten. Deze zullen we dan ook niet op bovenstaande media plaatsen.
Bewaartermijn
In principe blijven we de foto’s bewaren. We gebruiken ze een jaar intensief en daarna zijn
ze nog terug te zien via onze facebookpagina. Op de website zullen we ze na een jaar weer
vervangen door de foto’s van het nieuwe jaar.
Meer informatie
Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u deze stellen via de mail aan het
bestuur (kvwnistelrode@hotmail.com). Het bestuur zal deze dan zo spoedig mogelijk
beantwoorden.

