Tips en Tricks
• Als u uw kinderen met de auto brengt mag dit vanaf
9.20 uur. Zeker niet eerder daar er dan nog geen
toezicht is.
• Wij zorgen er samen voor dat het terrein keurig in
orde blij& 5jdens deze week en dat we het netjes op
kunnen leveren!
• Zorg ervoor dat de kinderen goed ontbijten.
• Kijk uw kinderen iedere dag na op tekenbeet.
• Ideeënbus bij info.
• Telefoonnummer terrein 0478-502330
• Ook wij zijn AVG proof, bekijk de site voor alle info.

Donderdag 18 juli
• 9.00 uur verzamelen
• Groep 13 heerlijk ontbijt
• Diverse ac5viteiten volgens 5jdschema voor alle
groepen
• Laatste puntjes op de i voor de voorstelling, van
11.00 - 13.30 uur
• Wie wil kan zich laten schminken voor de voorstelling
• Tent opruimen!!!!!!!!!!!!!!!
Voor de voorstelling ruimen alle groepen met hun
leiding hun tent op. Leiding denk aan het inleveren
van de heuptassen bij de Infopost. Alle spullen van
de handvaardigheidtent graag terugbezorgen
voordat de voorstelling begint.
• Papier in de papiercontainer
• afval in de afvalcontainer
• 14.00 uur start voorstelling
Iedereen is welkom om te komen kijken.

Om 14.00 uur beginnen we met de allerkleinsten en om
16.30 uur, we sluiten af met groep 13. We vragen
iedereen ook deze dag snel het terrein te verlaten zodat
we gezamenlijk over kunnen steken onder begeleiding
van de Verkeersregelaars en evt. de poli5e. Iedereen
moet deze dag wachten voor de gezamenlijke oversteek
ook de mensen die uitgenodigd zijn. Wilt u niet
wachten neem dan de route door het Knikkerdorp.
Auto’s zijn deze dag verplicht om zo het terrein te
verlaten, i.v.m. de veiligheid van onze kinderen.

Eten en versnaperingen per dag:
Maandag: Lunchpakket zelf meenemen
Dinsdag:
Pizza Wella Italia
(groep 1 & 14) friet met snack, ijs en fruit
Woensdag: 2x pannenkoek*, boterham, ijs en fruit
Donderdag: 1x pannenkoek, friet met snack, ijs, chips
en fruit
* voor de peuters geldt per dag 1 pannenkoek

Wat heb je nodig deze week
• Gemakkelijke kleding welke vies mag worden
• Denk aan reserve kleding.
• Zwemkleding en handdoek.
• Bij warm weer zonnebrand.
• Gebruikt uw kind medicijnen of zijn er zaken die voor
uw kind van belang zijn, bv. voedselallergie, laat het
weten bij het bestuur

Tips en info voor hoofd-en hulpleiding
• Informa5ebijeenkomst bij Vink woensdag 10 juli
• Open de dag met een taakverdeling
• Splits elkaar op voor op5maal toezicht
• Begin op 5jd met voorbereiding voor de voorstelling
• Denk aan USB voor evt muziek 5jdens voorstelling
• Rookbeleid, niet in de tenten waar kinderen zijn.
• Dinsdag en woensdag leidingbespreking
• BBQ op donderdagavond met huisgemaakte salades
• Mocht je iets willen weten, of heb je vragen dat kan
bij het bestuur op alle dagen.

Wella Italia

14 juli t/m 18 juli 2019

Buoungiorno tu6o,
O&ewel hallo allemaal.
Net as ieder jaor ok nou wer de
ﬂyer klaor. We hebbe best e$es
peentjes zi6e zwieëte dat mugde
gillie grust wieëte. Mar 't is wer
gelukt!! Hoppa!!! Hieël wat ideën
beej-en geplukt.
Thema van dit jaor "Wella Italia"

Lieve kinderen, ouders, verzorgers,
vrijwilligers, familie enz. heel veel
plezier allemaal.
Tot snel bij KVW Well.
Ciao fino ad allora, Salu!!

Wil je nog iets weten?
Deze namen niet vergeten…
Voorzi6er:
Edwin Roosen
Secretaris:
Kim Ru6en
Penningmeester: Caroline Hermans/
Bob Hendriks
Chef Bouwploeg: Bart Groenen
Rommelmarkt:
Ilona Simons/Sanne Hendriks
Bakploeg:
Monique v/d Woldenberg/ Ramona
Koenen
Manusje van alles: Vincent Peeters

Woordje van de voorzier
Het is weer bijna zover. KVW 2019 staat voor
de deur. Wij hebben er zin in jullie ook?
Hopelijk krijgen we een heerlijk zonnetje maar
natuurlijk op de eerste plaats, iedereen alvast heel erg
bedankt die op welke manier dan ook een steentje
bijdraagt om er weer een onvergetelijke week voor de
kinderen van te maken. Ik ben trots op iedereen die
helpt, en natuurlijk ook onze sponsoren. Vrijwilligers
blijven heel hard nodig voor deze prach5ge week, dus
wees welkom voor de jeugd van Well.
Tot snel en veel plezier.
Edwin Roosen

Rommelmarkt zondag 14 juli aanvang 10.30 uur
• Muziek “Uut Ôﬀere”
• Draaimolen voor kinderen
• Spijs en drank voor jong en oud: o.a. koﬃe met
heerlijke appelﬂappen, BBQ, Foccacia's en andere
lekkere versnaperingen. (op=op)
• Wellse jeugd met marktkraampjes
• Grote rommelmark6ent met ruim assor5ment
• Unieke veiling
• Voor deelnemende kinderen aan het KVW ligt er een
bonnenkaart klaar bij de Info
• Iedereen is welkom
• Entree € 1,50
• Gra5s parkeren
Inkomsten voor Kinder Vakan5e Werk Well www.kvwwell.nl
Weekplanning

Maandag 15 juli
• Bosspeeldag
• Lasergamen
• Natuurschilderij met voor de winnaars een leuke prijs
• Broodbakken
• Div. spelletjes
• Groep 13 klootschieten met de ﬁets komen
We verzamelen ons om 9.00 uur op de parkeerplaats bij
restaurant “Vink”. Kinderen die op de ﬁets komen
mogen hun ﬁets plaatsen op het grasveld. Op de
parkeerplaats kunnen jullie de groepsnummers vinden.
Ga daar bij staan zodat voor de leiding snel duidelijk
wordt of de groep compleet is.
Let op! Niet voor de garagedeur.
Peuters zijn deze dag vrij.

Denk aan een eigen lunchpakket, drinken en
versnapering wordt voor gezorgd. Voor de hoofdleiding:
Neem een parasol of groot stuk zeil mee naar zandberg
voor extra bescherming. Om 15.00 uur is het
programma afgelopen en wandelen we gezamenlijk
terug, om 15.15 uur kunnen de kinderen weer
opgehaald worden bij de parkeerplaats van Vink.

Dinsdag 16 juli
• 9.00 uur verzamelen
• Kennismaking met je groep
• Tent inrichten
• Diverse ac5viteiten volgens 5jdschema
• Pizza workshop met echte steenoven
• Handvaardigheidstent
• Voorstelling voorbereiden
• Peuters kunnen om 13.30 uur opgehaald worden
• Leidingbespreking 15.45 uur
• Voor de groepen 2 t/m 13 eindigt de dag om
16.15 uur, bij voorkeur met de ﬁets ophalen samen
met de stoet mee ﬁetsen en gezamenlijk oversteken
i.v.m. de veiligheid van de kinderen.

Woensdag 17 juli
• 9.00 uur verzamelen
• Groepen 1 t/m 6 diverse ac5viteiten op terrein,
waaronder hui$artocht, knutselen, luchtkussens etc.
• Vergeten jullie de voorstelling niet? Wij zijn
benieuwd.
• Groepen 7 t/m 13 survival

Denk aan:
• Oude kleding met daaronder je zwemspullen.
• Vaste schoenen, geen slippers of schoenen zonder
veters. Surfschoenen mogen wel.
• Zorg voor droge kleding en een handdoek.
• Er komen veel leuke waterspelen in voor.
• De survival is een wedstrijd waaruit een winnaar
naar voren komt, doe je best!
• Je mag iedereen uitnodigen om je aan te moedigen
en te komen kijken.
• Peuters kunnen om 13.30 uur opgehaald worden
• Leidingbespreking 15.45 uur
• Voor de groepen 2 t/m 12 eindigt de dag om
16.15 uur, bij voorkeur met de ﬁets ophalen en met
de stoet mee ﬁetsen en gezamenlijk oversteken i.v.m.
de veiligheid van de kinderen.
• Voor groep 13 eindigt de dag om 15.00 uur, de
kinderen ﬁetsen onder toezicht van leiding naar huis.
• Avondprogramma groep 13, zie aparte bijlage.

