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WEEKPROGRAMMA
Maandag

06-08

BZT-Show & KVW Onderwaterwereld!

Verzamelen bij het Heijer Heufke.
09.00u
We gaan dit jubileumjaar op spectaculaire wijze van start. Om 09.00u
verzamelen we bij het Heijer Heufke, waarna we met z’n allen naar
de grote BZT-Show Arena vertrekken. Hier zullen alle KVW-groepen
1&2 t/m 7&8 samen de week gaan openen.
Welke wensen zullen er allemaal in vervulling gaan?
12.30 – 13.00

Broodje knak en terug naar het Heijer Heufke voor het
middagprogramma.

13.00u
Maandagmiddag staat in het teken van de Wonderlijke Onderwaterwereld van Freek.
Freek is al een hele tijd op zoek naar de mooiste goudvis die er in de zee rondzwemt. Maar
tijdens zijn zoektocht is er iets gebeurd waardoor hij onze hulp heel goed kan gebruiken op
zoek naar de mooiste vis. Door verschillende spellen te spelen op en rondom het Heijer
Heufke kunnen we allemaal kleine visjes verzamelen die ons hopelijk helpen om Freek te
helpen bij zijn zoektocht naar de mooiste vis van de zee.
15.30u

Woensdag

Einde programma, ophalen bij het Heijer Heufke.

08-08

Rolf de Goudwolf op bezoek bij KVW 1&2

Verzamelen bij het Heijer Heufke.
09.30u
Vandaag ontmoeten we Rolf de Goudwolf, die na lange tijd rondstruinen in de goudmijnen
van Stramproy weer boven de grond uit komt. Veel goud heeft hij in al die tijd niet
gevonden, maar wel iets anders waar wij van KVW heel erg blij van worden. Wat dat is? Dat
zal Rolf ons nog wel vertellen. Maar dat krijgen we natuurlijk niet voor
niks, dat moeten we verdienen. We gaan ’s ochtends een tocht lopen
vanuit het Heijer-Heufke met “kei-sjieke” spellen, waarbij we zoveel
mogelijk goud voor Rolf de Goudwolf moeten verdienen. Weten jullie
genoeg goud bij elkaar te verzamelen? Dan staat er ons misschien wel een
spetterende watermiddag in het nieuwe zwem- en speelparadijs van KVW
te wachten.
15.30u

Donderdag

Einde programma, ophalen bij het Heijer Heufke.

09-08

De bomvolle Schatkist!

Verzamelen bij het Heijer Heufke.
09.30u
Janneke, Casper en Latoya vinden op het Heijer Heufke een bomvolle oude Piratenschatkist.
Er zit van alles in de schatkist, goudstukken, parelkettingen, bekers en natuurlijk ook de
kaarten voor de kinderkermis. Maar ook een brief van de grote baas van KVW. Onze
hoofdleiders lezen de brief hardop voor hoe trots de grote baas is op de kinderen van KVW
1&2, maar dan worden ze gestoord door een groep piraten die het op de schat gemunt
hebben. De piraten zijn alleen maar geïnteresseerd in goud, niet in de
kaarten van de kinderkermis. Vandaag gaan we allemaal piratenspellen
doen waarbij we gouden spullen voor de schatkist kunnen verdienen.
Hebben we op het eind van de dag genoeg verzameld om met de
piraten te kunnen ruilen tegen de kaarten van de Kinderkermis?
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15.30u

Einde programma, ophalen bij het Heijer Heufke.
Thuis bijkomen want je bent natuurlijk kei-kepot! En dan je batterijtje opladen voor de
KinderKermis morgenavond.

Vrijdag
18.00u

21.30u

10-08

KinderKermis
Te gekke KinderKermis die ook dit jaar weer plaats vindt op het oude, vertrouwde
KinderKermisterrein aan de Beatrixstraat (bij de basisscholen). De KinderKermis is gratis
voor de deelnemers aan KVW.
Afsluiting KinderVakantieWerk 2018.

