
Maandag 29 augustus

Programma:

8.45 – 9.00: Inloop en ontvangst

9.00 – 9.30: Officiële opening met toneel

9.30 – 12.00: Bouwen aan hutjes

12.00 – 12.30: Lunchpauze

12.30 – 15.00: Middagprogramma met Vossenjacht

Meenemen:

● Een super goed humeur!!
● Stevige schoenen met dikke zool
● Hamer (schrijf je naam erop)
● Oude kleren die vies mogen worden, luchtige kleding om in te kunnen

bewegen
● Bij warm weer zonnebrand, smeer uw kind graag thuis al in
● Bij slecht weer geen alternatief programma (moet het wel heel slecht

zijn)
● Het is fijn als uw kind een (rug)tas meeneemt waar hij of zij zijn eigen

spulletjes in kan bewaren. Zo proberen we alles zoveel mogelijk bij elkaar
te houden. Meest praktisch is nog als u alle spulletjes voorziet van een
naam.

● Lunchpakket
● Vergeet de bidon niet, voorzien van naam!!!



Dinsdag 30 augustus

Programma:

8.45 – 9.00: Inloop en ontvangst

9.00 – 9.30: Opening met toneel

9.30 – 12.00: Bouwen aan hutjes

12.00 – 13.00: Lunchpauze

13.00 – 16.00: Middagprogramma met spellen

Meenemen:

● Een super goed humeur!!
● Stevige schoenen met dikke zool
● Hamer (schrijf je naam erop)
● Oude kleren die vies mogen worden, luchtige kleding om in te kunnen

bewegen
● Bij warm weer zonnebrand, smeer uw kind graag thuis al in
● Bij slecht weer geen alternatief programma (moet het wel heel slecht

zijn)
● Het is fijn als uw kind een (rug)tas meeneemt waar hij of zij zijn eigen

spulletjes in kan bewaren. Zo proberen we alles zoveel mogelijk bij elkaar
te houden. Meest praktisch is nog als u alle spulletjes voorziet van een
naam.

● Lunchpakket
● Vergeet de bidon niet, voorzien van naam!!!



Woensdag 30 augustus

Programma:

8.45 – 9.00: Inloop en ontvangst

9.00 – 9.30: Opening met toneel

9.30 – 11.00: Escaperoom

11.00 – 12.00: Hutjes versieren

12.00 – 13.00: Lunchpauze met frietjes met prijsuitreiking

13.00 – 14.00: Groep 1 t/m 3: Theater Kriskras

13.00 – 15.30: Groep 4 t/m 8: Sportmiddag in buurthuis

Let op: De eindtijd voor groep 1 t/m 3 is 14.00 uur

Meenemen:

● Een super goed humeur!!
● Oude kleren die vies mogen worden, luchtige kleding om in te kunnen

bewegen
● Bij warm weer zonnebrand, smeer uw kind graag thuis al in
● Bij slecht weer gaat het middagprogramma aangepast door
● Het is fijn als uw kind een (rug)tas meeneemt waar hij of zij zijn eigen

spulletjes in kan bewaren. Zo proberen we alles zoveel mogelijk bij elkaar
te houden. Meest praktisch is nog als u alle spulletjes
voorziet van een naam.

● De lunch wordt verzorgd, neem een fruitsnack mee.
● Vergeet de bidon niet, voorzien van naam!!!



Donderdag 1 september

Programma:

9.30 – 9.45: Inloop en ontvangst Veghelsedijk 20

9.45 – 10.00: Opening met toneel

10.00 – 12.00: Workshops verzorgd door Circus Snor

12.00 – 13.00: Lunchpauze

13.00 – 15.00: Optreden door kinderen in de tent van Circus Snor

15.00 – 15.45: Pauze en spelletjes

15.45 – 16.00: Aankomst ouders / grootouders

16.00 – 18.00: Circusvoorstelling door Circus Snor

18.00: De kinderen van groep 8 gaan naar kampeerboerderij

Van Lierop aan de Sparrendreef (tip: neem je logeerspullen ‘s

ochtends al mee)

Meenemen:

● Een super goed humeur!!
● Sportieve kleding
● Bij warm weer zonnebrand, smeer uw kind graag thuis al in
● Bij slecht weer geen alternatief programma (moet het wel heel slecht

zijn)
● Het is fijn als uw kind een (rug)tas meeneemt waar

hij of zij zijn eigen spulletjes in kan bewaren. Zo
proberen we alles zoveel mogelijk bij elkaar te
houden. Meest praktisch is nog als u alle spulletjes
voorziet van een naam.

● Lunchpakket
● Vergeet de bidon niet, voorzien van naam!!!



Vrijdag 2 september

Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8

Programma:

10.00 – 11.00: Afbreken hutjes

11.00 – 12.00: Opruimen

Meenemen:

● Een super goed humeur!!
● Stevige schoenen met dikke zool
● Stevige kleding die vies mag worden
● Eventueel werkhandschoenen
● Hamer
● Bij warm weer zonnebrand, smeer uw kind graag thuis al in
● Het is fijn als uw kind een (rug)tas meeneemt waar hij of zij zijn eigen

spulletjes in kan bewaren. Zo proberen we alles zoveel mogelijk bij elkaar
te houden. Meest praktisch is nog als u alle spulletjes voorziet van een
naam.

● Vergeet de bidon niet, voorzien van naam!!!
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