Naam:
Klas:
Adres:

KINDERVAKANTIEWERK 2019 - Thema “ Halloween” WEEKPROGRAMMA
Maandag 5 augustus gaan we weer van start met kindervakantiewerk 2019! Let op: we komen alle dagen bij
elkaar op de speelweide aan de Elzeterweg, dus ook op maandag. Het hek van de wei wordt pas om 09:20 uur
geopend, niet eerder. Parkeren/Kiss&Ride: is ook dit jaar bij het scoutinggebouw (handbalveld). De speelweide
is bereikbaar via de scoutingweide.

Maandag 5 augustus
Programma: 09:30 uur – 15:30 uur
Meebrengen: hamer (met naam erop), verfkwast (met naam erop),
lege drinkbeker (met naam erop), eten en drinken
Kleding: oude kleren en schoenen in verband met timmeren en verven

Tip! Oude gordijnen, stof en
spulletjes voor in de hut. Bij
verf: alleen latex!

Dinsdag 6 augustus
Programma: 09:30 uur – 15:30 uur
Meebrengen: kleine rugzak, lege drinkbeker (met naam erop), eten & en drinken
Kleding: dichte schoenen met sokken, lange broek en een pet/ hoofddoekje
Let op: voor groep 8 is er een alternatief programma, meer informatie volgt!

Woensdag 7 augustus
Programma: 09:30 uur – 15:30 uur
Meebrengen: Knutselspullen, lege drinkbeker (met naam erop), eten en drinken.
Kleding: oude kleren en schoenen in verband met verven, zwemkleding, handdoek, droge kleding

Donderdag 8 augustus
Programma deel I: 09:30 uur – 15:00 uur
Meebrengen: lege drinkbeker (met naam erop), eten en drinken
Kleding: zwemkleding, droge kleding en handdoek meenemen.
Programma deel II: 18:00 uur – 22:45 uur
Meebrengen: lege drinkbeker (met naam erop), rooster en aanmaakblokjes, benodigdheden voor de BBQ.
Iedereen krijgt van KVW 1 frikadel (wat je meer eet, zelf meenemen en binnen het groepje afspreken wie wat
meeneemt)
Kleding: verkleed in het thema van dit jaar. Denk ook aan een trui voor ’s avonds.
Tussen 21:30 – 22:45 kunnen uw kinderen worden opgehaald.
Als u met uw kind(eren) naar huis gaat, meld dit dan bij de groepsleiding!

Let op: Programma deel III: alleen voor groep 8 (verrassing)

Vrijdag 9 augustus
Programma: 10:00 uur – 14:00 uur
Meebrengen: lege drinkbeker (met naam erop), geen eten en drinken
Kleding: verkleed in het thema van dit jaar!
Aansluitend aan het opruimen is er voor alle vrijwilligers een gezellige afsluitavond!

Adres: Pastoor Ruttenstraat 24 – 6281AB – Mechelen – info@kvwm.nl – www.kvwm.nl
Secretaris: Rosanne Janssen: 06 12 70 09 95

Penningmeester Vera Colen: 06 13 74 46 60
Voorzitter: Robbert Dautzenberg: 06 50 69 39 71

Verdere mededelingen:
-

Is uw kind een dag verhinderd of ziek? Meldt dit dan a.u.b. voor 09:00 uur,
bij Robbert Dautzenberg (06-50693971)

-

Dagelijks worden tijdens de afsluiting wijzigingen of aanvullingen op het programma voor de volgende dag(en)
aan de kinderen medegedeeld. Deze mededelingen zullen ook te vinden zijn op www.kvwm.nl en op onze
Facebookpagina.
Laat waardevolle spullen thuis, KVWM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en verlies.
Lees voorafgaand aan het programma het huishoudelijk reglement en de gedragsregels op www.kvwm.nl
Voor alle vrijwilligers wordt er op vrijdagavond, aansluitend aan het opruimen een gezellige avond georganiseerd.
KVWM zorgt voor een hapje en drankje op de Speelweide aan de Elzeterweg.

-

Kindervakantiewerk Mechelen wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren.
De kinderen, leiding en het bestuur zijn iedereen dankbaar voor hun bijdrage!
Gemeente
Gulpen-Wittem

Rabobank ZuidLimburg Oost

Recreatiedomein
Geulhof Mechelen

Dokterspraktijk Huijben
– Ploemen

Café ’t Pintje

Happy Frites

Klusbedrijf Dumoulin

Restaurant
de Chinese Muur

GB Groen en
Grondverzet

Houtindustrie Pelzer

Zorgboerderij Spetses

Pension Geuldal

Poeliersbedrijf de
Kuikenhof

ViniQ Events

Autorijschool Rob
Botterweck

Café In de Kroeëen

Koerts Bandenservice

Hof van Kosberg

Hotel Creusen

Lonussen Bouw

Hotel
de Bloeiende Berg

VEBO Events

Woninginrichting
Ploemen

Autobedrijf de Markt

Ogier Interieurbouw

Frissen Groentechniek

Plus supermarkt
Gulpen

Dokterspraktijk
Andriessen

MAD The Art of Sound

Sjef Rompen Transport

Bert Gillissen
attractieverhuur

Hotel – Restaurant de
Oude Brouwerij

Banketbakkerij Meens

Slagerij Lenoir

Attent supermarkt van
Houtem

Broodjeszaak
Im Cardinal

Restaurant Proeff!

Café de Paardestal

Een bijzonder woord van dank aan:
scouting St. Martinus, basisschool A gene Wienberg, voetbalvereniging RKMVC,
Brandweer Gulpen-Wittem, kindervakantiewerk Ingber, kindervakantiewerk Epen,
Gemeenschapsvoorziening A gen Sjoeël

