Programma KinderVakantieWeek 2018
'SJV komt op TV’
Van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus staat Rosmalen weer in het teken van bouwen,
spelen en plezier maken tijdens de SJV KinderVakantieWeek. Met het thema 'SJV komt op TV’
gaan we er weer een fantastische week van maken.

Tijden en locaties
Dag
Za 11 aug

Groepen
Alle

Aanwezig
07.45 uur

Zo 12 aug
Ma 13 aug

Alle
1 t/m 22

09.45 uur

Start
08.00 uur

Einde
13.00 uur

15.00 uur
17.00 uur

17.00 uur
17.30 uur

Activiteit en locatie
Opbouwen, SJV-terrein Mimosastraat (uitloop tot
14.00 uur)
Inloopmiddag: inzage indeling groepen en hulpouders
Informatiemiddag maatschappelijk stagiaires

19.00 uur

20.00 uur

Briefing SJV-ers en coaches

10.00 uur
13.00 uur

15.00 uur
15.00 uur

Tenten/hutten bouwen, SJV-terrein Mimosastraat
Brandweerman Sam, omgeving SJV-terrein

20.00 uur
21.00 uur

21.00 uur
22.00 uur

Briefing daghulpen survival*
Briefing boshulpen nachtspel*
*Locatie: tent SJV-terrein Mimosastraat

Di 14 aug

1 t/m 34
35 t/m 72
73 t/m 92

10.00 uur
09.30 uur
09.45 uur

10.15 uur
09.45 uur
10.00 uur

14.30 uur
15.00 uur
14.45 uur

Jake en de Nooitgedachtlandpiraten, 't Kwekkeltje
Crazy TV, SJV-terrein Mimosastraat
Survival, sportpark Maliskamp

Wo 15 aug

1 t/m 46
47 t/m 92

09.15 uur
08.30 uur

09.30 uur
09.00 uur

15.30 uur
18.00 uur

Wipe-out, terrein Gryphons (Groote Vlietlaan 61)
Uitgaansdag naar Duinrell, Parkeerterrein OJC

Do 16 aug

1 t/m 22
23 t/m 46
47 t/m 72
73 t/m 92
73 t/m 92
83 t/m 92

10.00 uur
09.30 uur
09.15 uur
09.15 uur
12.45 uur
19.15 uur
(vanaf)

10.30 uur
09.45 uur
09.30 uur
09.30 uur
13.00 uur
19.30 uur
(vanaf)

12.00 uur
15.00 uur
15.45 uur
12.30 uur
15.15 uur
03.00 uur
(uiterlijk)

Pas-op-de-plaats-activiteit, Perron 3 (film kijken)
Studio Sport, terrein Gryphons (Groote Vlietlaan 61)
Wipe-out, terrein Gryphons
Wipe-out, terrein Gryphons
SJV Golddiggers, Vladerackenpark
Nachtspel groep 8, SJV-gebouw*
*De vertrek- en eindtijd varieert per KVW-groep.
Tijdens de KVW worden de exacte tijden
gecommuniceerd.

Vr 17 aug

1 t/m 22

14.45 uur

15.00 uur

18.00 uur

23 t/m 92
Alle

14.45 uur

15.00 uur
18.00 uur

18.00 uur
23.00 uur

Marktplaats en workshop 'Dansen als een superster',
SJV-terrein Mimosastraat
Marktplaats, SJV-terrein Mimosastraat
Feestavond, SJV-terrein Mimosastraat

08.45 uur

09.00 uur

14.00 uur

Afbouwen, SJV-terrein Mimosastraat

Za 18 aug
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Belangrijke informatie
Coaches
Iedere schoolgroep heeft een kleur waaraan een coach gekoppeld is. Voor alle vragen/opmerkingen/
(plotselinge) wijzigingen en andere zaken die belangrijk zijn, is de coach van je groep beschikbaar. Zij weten alle
ins en outs van de dag, de planning en de (groeps)indeling. De coaches zijn herkenbaar aan hun hesje in de
kleur van de schoolgroep:
Schoolgroep 1
Schoolgroep 2
Schoolgroep 3
Schoolgroep 4
Schoolgroep 5
Schoolgroep 6
Schoolgroep 7
Schoolgroep 8

Groep 1 t/m 10
Groep 11 t/m 22
Groep 23 t/m 34
Groep 35 t/m 46
Groep 47 t/m 60
Groep 61 t/m 72
Groep 73 t/m 82
Groep 83 t/m 92

Kleur wit
Kleur geel
Kleur roze
Kleur groen
Kleur paars
Kleur blauw
Kleur rood
Kleur zwart

Wetenswaardigheden
▪ Zorg dagelijks voor een goed gevulde rugzak met een lunchpakket (m.u.v. de vrijdag). Er is dagelijks ranja
voor de kinderen, en koffie en thee voor de coaches, groepsleiding en daghulpen aanwezig (m.u.v. tijdens
de uitgaansdag op woensdag).
▪ Er is elke dag een EHBO-team aanwezig, op alle locaties.
▪ Op alle locaties zijn tevens toiletten beschikbaar en de mogelijkheid om je handen te
wassen/desinfecteren.
▪ Het verzoek aan ouders en kinderen is om niet eerder dan de aangegeven tijd op de verschillende locaties
te komen. Er is geen toezicht buiten de aangegeven tijden.
▪ Alle actuele informatie is te vinden op onze website en in onze app. Bijzonderheden worden via een
pushbericht in de app, op social media en in de dagelijkse nieuwsbrief vermeld.
▪ Dagelijks brengen de ROS en/of Thuis in het Nieuws prachtige beelden van de KVW en staan de foto's op
onze website en op Facebook.
▪ Natuurlijk is het leuk om foto’s te maken van je kind(eren). Ga zorgvuldig om met het delen van dit
beeldmateriaal in verband met de privacy.
▪ Het wordt zonnig weer, dus vergeet je kind(eren) niet in de smeren. Een pet kan ook handig zijn.
Kleding en schoeisel
▪ Op maandag en vrijdagen moeten kinderen stevige schoenen aan, geen (teen)slippers.
▪ Kinderen en groepsleiding vanaf schoolgroep 2 graag op maandag en vrijdag een hamer meebrengen
voorzien van hun naam.
▪ Voor de survival van schoolgroepen 7 en 8 op dinsdag zijn schoenen verplicht die nat mogen worden (geen
slippers!).
▪ Kinderen dragen bij voorkeur oude kleding tijdens de KVW, zodat vies worden geen probleem is.
▪ Extra (regen)kleding en een handdoek zijn handig voor de waterspelen (wipe- out en survival).
▪ Bij slecht weer is het fijn als de kind(eren) gymschoenen bij zich hebben i.v.m. mogelijke wijzigingen van
het programma die dag.
Last but not least:
▪
▪
▪
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In dit programma staan ook informatie over de bereikbaarheid van de verschillende locaties. Lees deze svp
goed om de verkeersveiligheid te waarborgen en niet verrast te worden.
Geef uw kind(eren) geen waardevolle spullen mee zoals geld of een mobiele telefoon. SJV is niet
aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens de KinderVakantieWeek.
De organisatie is maanden bezig geweest met het indelen van groepen, groepsleiding en daghulpen om
aan ieders wensen te voldoen. Helaas lukt dat niet altijd en kunnen we niet alles voorspellen. Het kan
voorkomen dat we hulpen teveel hebben op dagen. We doen echt ons best het voorafgaand zo goed
mogelijk in te schatten en vragen begrip voor eventuele wijzigingen.

Programma KinderVakantieWeek 2018
'SJV komt op TV’
Op- en afbouw
Voorbereiden en opruimen zijn onderdeel van de KinderVakantieWeek. Voor deze hulpdagen is de volgende
informatie van belang:
Zaterdag 11 augustus 2018 – Opbouw
Programma
07.45 uur
08.00 uur
13.00 uur
Locatie
Locatie

Daghulpen aanwezig
Start opbouwactiviteiten
Einde opbouw, met uitloop tot 14.00 uur
SJV-terrein, Mimosastraat 1

Zaterdag 18 augustus 2018 – Afbouw
Programma
08.45 uur
Daghulpen aanwezig
09.00 uur
Start afbouwactiviteiten
14.00 uur
Einde afbouw
Locatie
Locatie
SJV-terrein, Mimosastraat 1
Net als op de andere dagen van de KinderVakantieWeek, dienen daghulpen op de op- en afbouwdag zelf voor
een eventuele lunch te zorgen.

Informatie per dag
Maandag 13 augustus 2018 – Hutten bouwen en Brandweerman Sam
Programma
09.45 uur
10.00 uur
10.05 uur
Groep 1 t/m 92
10.15 uur
11.15 uur
12.30 uur
13.00 uur
Groep 23 t/m 92
13.00 uur
Groep 1 t/m 22
15.00 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Opening KVW
Hutten bouwen / tentjes versieren
Afhalen groepstassen en creatief materiaal
Verjaardagsfeestje voor alle jarigen van deze week
Lunchpauze op locatie (sluiting materialentent)
Afhalen behang en materiaal voor hutten
Activiteit Brandweerman Sam
Einde programma
SJV-terrein Mimosastraat te Rosmalen

Kom je met de fiets of met de auto?
Voor kinderen van de onderbouw en hun ouders is een fietsenstalling beschikbaar naast het SJV-gebouw. Voor
bovenbouw-kinderen is een fietsenstalling ingericht op de oude locatie van school ’t Ven. In verband met de
beschikbare ruimte is het belangrijk om je aan deze verdeling te houden!
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Vanaf 10.15 uur kan de groepsleiding in de materialentent (links van het gebouw) terecht voor de groepstas en
alle creatieve materialen zoals stof etc.
Groepstas
Iedere groep krijgt bij aanvang van de KVW een genummerde groepstas. In deze groepstas zit voor iedere groep:
- Vuilniszak voor jassen en tassen
- Viltje met 3 bonnen met de letters
o S: spijkers
o P: plastic
o B: behang
Uitleg bonnen met letters:
o S: spijkers
Vanaf 10.15 uur kan de groepsleiding op vertoon van de spijkerbon in de materialentent
terecht voor spijkers. De spijkers zitten in een genummerd spijkerblik. Voor extra spijkers kun
je op vertoon van de spijkerbon en het meebrengen van het spijkerblik terecht bij de
materialentent
o P: plastic
Vanaf 11.30 uur kan de groepsleiding op vertoon van de plasticbon in de materialentent terecht
voor een stuk landbouwplastic. Dit is bedoeld als dakbedekking van de hutten.
o B: behang, behanglijm & 3 kwasten
Na de lunchpauze (om 13.00 uur) kan de groepsleiding op vertoon van de behang-bon behang
en lijm ophalen bij de materialentent.
Indien vastgesteld wordt dat de deelnemers en/of groepsleiding de materialen niet voor het gestelde doel
gebruiken zal de verstrekking hiervan aan de desbetreffende groep worden stilgelegd. In het uiterste geval zal
de materiaalverstrekking volledig worden stopgezet.
Groepsleiding
Wil de groepsleiding op de volgende zaken toezien:
- De hut mag niet hoger worden dan 3 meter en niet meer dan 1 verdieping hebben
- Het is niet toegestaan om te boren en/of te schroeven in de hutten. Het is voor de afbouwploeg dan
niet te doen om de bouwwerken na de KVW uit elkaar te halen. Alleen timmeren met spijkers dus!
- Aan het einde van de middag moeten alle restanten en het hobbymateriaal (papier, plakband, scharen,
maar ook de spijkerbakken etc.) worden verzameld om deze om 15.00 uur in te leveren bij de
materialentent.
- Aan het einde van de dag graag de tent of hut helemaal leeg achterlaten. Denk ook aan het terrein rond
jullie tent of hut.
Groepstas
De groepstas moet op het einde van de dag weer ingeleverd worden bij de materialentent. De tas blijft op de
locatie aan de Mimosastraat. Wanneer we op vrijdag weer bij de hutten zijn, kan de tas weer opgehaald worden.
Dinsdag 14 augustus 2018 – Jake en de Nooitgedachtlandpiraten
Programma
10.00 uur
10.15 uur
Groep 1 t/m 34
14.30 uur
Locatie
Locatie
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Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma, inclusief 2 pauzemomenten
Einde programma
Speeltuin ’t Kwekkeltje, Sportlaan 14a
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Dinsdag 14 augustus 2018 – Crazy TV groep
Programma
09.30 uur
09.45 uur
Groep 35 t/m 72
12.00 uur
12.45 uur
Groep 35 t/m 72
15.00 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma
Wisselmoment activiteit en aansluitend lunchpauze op locatie
Vervolg programma
Einde programma
SJV-terrein, Mimosastraat 1

Dinsdag 14 augustus 2018 – Survival groep 7 en 8
Programma
09.45 uur
10.00 uur
Groep 73 t/m 92
14.45 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig*
Start programma, inclusief 3 pauzemomenten
Einde programma
Sportpark Maliskamp, Jos de Letterlaan 13

Kom je met de fiets of met de auto?
Parkeren kan op de parkeerplaats van hockeyclub Maliskamp.
Opmerkingen met betrekking tot kleding en veiligheid:
- Het is verplicht om tijdens de gehele survival (oude) sport- of andere stevige schoenen te dragen. De
bodem van de Wetering is niet vrij van o.a. glas. Het risico op blessures, snijwonden etc. aan de voeten
is groot. Zonder stevige schoenen aan je voeten mag je niet meedoen! Dit betekent ook geen slippers,
surf- of waterschoenen of sandalen.
- Bij veel onderdelen speelt water een grote rol. We raden daarom aan om zwemkleding onder je
kleding te dragen. Neem voor alle zekerheid ook een set droge kleding en een handdoek mee (dit
geldt ook voor de groepsleiding).
- De kwaliteit van al het natuurwater heeft te leiden onder de weersomstandigheden van de afgelopen
weken. Daarom is het belangrijk dat kinderen proberen geen natuurwater binnen te krijgen en direct
na thuiskomst douchen.
- We zijn de hele dag in het bos, dus let op voor teken, controleer jezelf thuis ook nog op tekenbeten.
- Tussen de onderdelen en gedurende de middagpauze is het niet toegestaan om actief te zijn op de
toestellen.
- Gelieve niet te roken in de bossen.
Woensdag 15 augustus 2018 – Wipe-out onderbouw
Programma
09.15 uur
09.30 uur
Groep 1 t/m 46
15.30 uur
Locatie
Locatie
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Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma wipe-out, inclusief 4 pauzemomenten
Einde programma
Terrein honk- en softbalvereniging Gryphons, Groote Vlietlaan 61

Programma KinderVakantieWeek 2018
'SJV komt op TV’
LET OP: De locatie van de wipe-out is anders dan afgelopen jaren in verband met gepland onderhoud aan de OJCvoetbalvelden!
Kom je met de fiets of met de auto?
Vanwege de verkeersituatie bij de locatie verzoeken we je dringend om op de fiets te komen!
Er is een fietsenstalling beschikbaar op het terrein van de Gryphons. Als je je fiets hebt gestald, kun je je kind
naar de groep brengen.
Opmerkingen met betrekking tot kleding en veiligheid:
- Bij veel onderdelen speelt water een grote rol. We raden aan om zwemkleding onder je kleding te
dragen. Neem voor alle zekerheid ook een set droge kleding incl. ondergoed en een handdoek mee (dit
geldt ook voor de groepsleiding).
- Tussen de onderdelen en gedurende de middagpauze is het niet toegestaan om actief te zijn op de
springkussens/spellen.
- Volg altijd de aanwijzingen van de daghulpen bij de spellen op. Zij zijn hierover speciaal gebrieft.
Woensdag 15 augustus 2018 – Uitgaansdag bovenbouw
Programma
08.30 uur
09.00 uur
Groep 47 t/m 92
16.30 uur
18.00 uur
Locatie
Uitgaanslocatie

Deelnemers en groepsleiding aanwezig
Vertrek bussen van OJC terrein
Vertrek bussen vanaf uitgaanslocatie
Verwachtte aankomst bij OJC - einde programma
Attractiepark Duinrell, Wassenaar

Kom je met de auto of de fiets?
Parkeren (auto of fiets) op het OJC terrein is niet mogelijk. Fietsen die de hele dag blijven staan, kunnen gestald
worden op het schoolplein van de Hobbit. De poort hiervan gaat na vertrek op slot. Auto’s kunnen het terrein
van OJC niet op!
Opmerkingen:
- Groepsleiding en deelnemers stappen op tijd in de gereedstaande bussen. Alle bussen, voorzien van
een groepsnummer, vertrekken stipt op tijd: 09.00 uur!
- De busindeling wordt tijdig aan de groepsleiding bekend gemaakt en voor elke bus zal een bushoofd
aangewezen worden. Tijdens de reis naar het pretpark wordt door het bushoofd eventuele
bijzonderheden verteld zoals waar en hoe laat iedereen aan het einde van de dag moet verzamelen.
- Centraal in het park heeft SJV een post ingericht. We zijn te herkennen aan onze vlag en de bekende
oranje polo’s. Voor alle vragen, opmerkingen en andere bijzonderheden kan je daar terecht. Voor EHBO
kan je op het park terecht bij de diverse aangegeven plaatsen. Bij onze post is tevens een eigen EHBO
post aanwezig.
- De kinderen zijn verplicht om SJV t-shirts te dragen tijdens de uitgaansdag in verband met hun
herkenbaarheid. Deze worden door de groepsleiding uitgedeeld voordat we de bus ingaan. Laat je kind
svp kleding dragen waar dit t-shirt makkelijk overheen aan te doen is; er is geen kleedruimte
beschikbaar. Op het einde van de dag zamelen de bushoofden alle shirtjes weer in. Geen SJV t-shirt?
Geen toegang!
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Belangrijk:
- Maak geen rommel in de bus
- Heb respect voor elkaar en de andere gasten in het park
- Kinderen mogen geen bezoek brengen aan het Tikibad! De SJV heeft alleen toegang tot het park
geregeld en niet tot het zwembad. Ook op eigen gelegenheid mag het Tikibad niet bezocht worden.
Indien kinderen zich niet aan deze afspraak houden, zal hun deelname aan de KinderVakantieWeek per
direct beëindigd worden.
- Geef uw kinderen voldoende te eten en te drinken mee. Er is geen ranjapost van SJV op het park! Ook
is er geen koffie of thee vanuit SJV beschikbaar.
- Geef uw kinderen geen geld of mobiele telefoon mee.

Donderdag 16 augustus 2018 – “Pas op de plaats” groep 1 en 2
Programma
10.10 uur
10.30 uur
± 12.00 uur
Locatie
Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1

Opening zaal film
Start film
Einde film

De ‘pas op de plaats’ activiteit is een activiteit die u als ouder of verzorger met uw kind(eren) zelfstandig kunt
ondernemen, zonder begeleiding van ons. SJV faciliteert de locatie en de activiteit, maar of u wilt deelnemen is
geheel aan u. Het is niet verplicht!
Perron-3 opent speciaal voor de schoolgroep 1 en 2 deelnemers van de KVW haar deuren voor een film. De film
is geschikt voor kinderen tot 6 jaar. Iedere deelnemer is met 1 ouder of verzorger welkom.
Voor de film zijn er in totaal 250 plaatsen beschikbaar, vol = vol. De toegangskaarten zijn woensdag einde van de
dag (ophaalmoment) te verkrijgen bij het informatiepunt bij de Gryphons. Hier wordt op een lijst bijgehouden
welk kind de kaartjes heeft opgehaald.
Koffie, thee en fris zijn bij Perron-3 voor eigen rekening beschikbaar. Het zelf meebrengen van consumpties is
niet toegestaan.
Kom je met de fiets of met de auto?
Komt u met de fiets? Voor de verkeersveiligheid adviseren wij u om bij het zebrapad naast Perron-3 af te stappen
en lopend over te steken. Parkeren kan op de daarvoor bestemde plekken. Namens Perron-3 en de Gemeente
‘s-Hertogenbosch: bij voorbaat dank!

Donderdag 16 augustus 2018 – Studio Sport groep 3 en 4
Programma
09.30 uur
09.45 uur
Groep 23 t/m 46
12.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma
Lunchpauze
Vervolg programma, inclusief 1 pauzemoment
Einde programma
Terrein honk- en softbalvereniging Gryphons, Groote Vlietlaan 61

Zoals de naam van de activiteit al doet vermoeden, is het belangrijk dat de kinderen deze dag makkelijk kunnen
bewegen. Sportieve kleding en schoenen zijn het prettigst, ook voor de groepsleiding.
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Donderdag 16 augustus 2018 – Wipe-out groep 5 en 6
Programma
09.15 uur
09.30 uur
Groep 47 t/m 72
15.45 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma , inclusief 4 pauzemomenten
Einde programma
Terrein honk- en softbalvereniging Gryphons, Groote Vlietlaan 61

LET OP: De locatie van de wipe-out is anders dan afgelopen jaren. Dit in verband met gepland onderhoud aan de
OJC-voetbalvelden.
Kom je met de fiets of met de auto?
Vanwege de verkeersituatie bij de locatie verzoeken we je dringend om op de fiets te komen!
Er is een fietsenstalling beschikbaar op het terrein van de Gryphons. Als je je fiets hebt gestald, kun je je kind
naar de groep brengen.
Opmerkingen met betrekking tot kleding en veiligheid:
- Bij veel onderdelen speelt water een grote rol. We raden aan om zwemkleding onder je kleding te
dragen. Neem voor alle zekerheid ook een set droge kleding incl. ondergoed en een handdoek mee (dit
geld ook voor de groepsleiding).
- Tussen de onderdelen en gedurende de middagpauze is het niet toegestaan om actief te zijn op de
springkussens/spellen.
- Volg altijd de aanwijzingen van de daghulpen bij de spellen op. Zij zijn speciaal gebrieft hierover.
Donderdag 16 augustus 2018 – Wipe-out & SJV Golddiggers groep 7 en 8
Programma
09.15 uur
09.30 uur
Groep 73 t/m 92
12.30 uur
13.00 uur
15.15 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Start programma , inclusief pauzemomenten
Einde wipe-out, fietsoversteek naar Vladerackenpark. Na oversteek
tijd voor lunch.
Start programma SJV Golddiggers
Einde programma
Start: Terrein honk- en softbalvereniging Gryphons, Groote
Vlietlaan 61 (brenglocatie)
Einde: Johan van Vladerackenpark (ophaallocatie)

Kom met de fiets!
Het programma vindt plaats op 2 locaties. Halverwege de dag fietsen de kinderen van groep 7 en 8 van de
Gryphons naar het Johan van Vladerackenpark. Het is dan ook noodzakelijk dat alle kinderen op de fiets naar
de Groote Vlietlaan komen.
Er is geen parkeergelegenheid beschikbaar op de locatie. Ook als daghulp is het dus belangrijk dat je op de fiets
komt. Er is een fietsenstalling beschikbaar op het terrein van de Gryphons.
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Opmerkingen met betrekking tot kleding en veiligheid:
- Bij veel onderdelen speelt water een grote rol. We raden aan om zwemkleding onder je kleding te
dragen. Neem voor alle zekerheid ook een set droge kleding incl. ondergoed en een handdoek mee (dit
geld ook voor de groepsleiding).
- Tussen de onderdelen en gedurende de middagpauze is het niet toegestaan om actief te zijn op de
springkussens/spellen.
Volg altijd de aanwijzingen van de daghulpen bij de spellen op. Zij zijn speciaal gebrieft hierover

Donderdag 16 augustus 2018 – Nachtspel groep 8
Programma
20.15 uur
Deelnemers aanwezig
20.45 uur*
Groep 83 t/m 92
Aanvang nachtspel eerste groep
03.00 uur*
Aankomst SJV-gebouw laatste groep
* De genoemde tijden zijn een indicatie. Op donderdag worden overdag de definitieve groepsindelingen met
de daarbij behorende tijden bekend gemaakt.
Locatie
SJV terrein Mimosastraat, Rosmalen (breng- en ophaallocatie). Het
Locatie
spel vindt plaats in de bossen bij Maliskamp.
Een half uur voor de starttijd dient de groep met begeleiding aanwezig te zijn. Alle deelnemers worden
(gefaseerd) naar een geheimzinnige locatie gebracht, alwaar een spannend nachtspel begint. Na afloop van het
spel worden alle deelnemers teruggebracht naar het SJV-terrein aan de Mimosastraat. Hier worden zij in de
gelegenheid gesteld om iets te eten en te drinken. Hierna mogen de deelnemers opgehaald worden. SJV laat
niemand zonder begeleiding van een volwassenen vertrekken!
Meedoen met het nachtspel is alleen mogelijk met tijdige schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. De
maandag van de KVW worden daarom toestemmingsformulieren uitgedeeld aan de kinderen. Deze dienen
uiterlijk dinsdag 11.00 uur ingeleverd te worden bij de groepsleiding.
Vrijdag 17 augustus 2018 – Marktplaats en feestavond
Programma
15.00 uur
15.05 uur
Groep 1 t/m 92
15.15 – 16.15 uur
15.45 – 17.15 uur
Groep 1 t/m 22
17.15 uur
17.30 uur
18.00 uur
23.00 uur
Locatie
Locatie

Deelnemers, groepsleiding en daghulpen aanwezig
Klaarmaken van hut voor Marktplaats
Uitdelen frites en snacks
Workshop ‘Dansen als een superster’ (15.45-16.30 of 16.30-17.15
uur)
Bezoekers welkom voor bezichtiging hutten en Markplaats
Bekendmaking 'mooiste hut' incl. prijsuitreiking
Einde KVW 2018 en opening feestavond
Einde feestavond
SJV-terrein Mimosastraat, Rosmalen

De friet en snacks worden door Eetpaleis ’t Vosje verzorgd. Daghulpen delen deze aan alle deelnemers en
groepsleiders uit en aansluitend aan de overige daghulpen.
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Programma KinderVakantieWeek 2018
'SJV komt op TV’
Verzoek aan de groepsleiding:
- Alle hobbymaterialen en de groepstassen moeten om 18.00 uur worden ingeleverd bij de
materialentent
Zeer bijzondere aandacht gevraagd voor het volgende:
De groepsleiding wordt dringend verzocht tot het einde van de dag, dus tot 18.00 uur, de deelnemers te
begeleiden en bij de hutten en/of tenten te blijven. Bier en andere alcoholische versnaperingen zijn pas
toegestaan na de afsluiting van KinderVakantieWeek en als alle kinderen zijn opgehaald.

OOK NA AFSLUITING VAN DE KINDERVAKANTIEWEEK IS HET BELANGRIJK OM
TE LETTEN OP IEDERS VEILIGHEID EN ALLE SPULLEN TE RESPECTEREN. HET
SLOPEN VAN HUTTEN IS NIET TOEGESTAAN!
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