KVW – ouderinfo 2018
Deel I – informatie groep 5&6

WEEKPROGRAMMA
Bij groep 5&6 staat KVW dit jaar in het teken van de Olympische Spelen.
Iedere groep vertegenwoordigt een land (zie Teamindeling). Elke dag is
anders, maar elke dag kunnen er medailles worden gewonnen!

Maandag

06-08

09.00u
09.30u

14.00u
16:000u
16.15u
16.30u

07-08

09.15u

Paralympische Spelen

Olympische Winterspelen

08-08

Speeltuin

Denk ook vandaag aan zwemkleren, een lunchpakketje en vergeet je zakgeld niet.
09.15u
09.30u
10.00u
15.00u
16.30u

Land
Brazilië
China
Amerika
Oostenrijk
Zwitserland
Frankrijk
Australië
Japan
Zweden
Italië

Zonder biatlonatleten natuurlijk geen Olympische Winterspelen! Deze biatlonatleten
hebben echter gehoord van ‘’de Vreiselikke Snieeuwman’’, die de medailles wil stelen!
Samen met de biatlonatleten gaan jullie ervoor zorgen dat de dag niet door deze
sneeuwman wordt verpest!
Fototocht naar Klaessen met echte Olympische Winterspellen.
Lunch
Waterspellen bij Klaessen.
Terug naar Schuttersheim.
Prijsuitreiking: wie pakt de gouden, zilveren en bronzen medailles?
Einde van dag 2

10.00u
13.00u
13.30u
15.30u
16.00u
16.30u

Woensdag

Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Groep 9
Groep 10

Alle kinderen worden verwelkomd bij de Studio: Lochtstraat 1 Stramproy.
Opening van ‘’KVW geit veur goud!’’. Ook ouders zijn tot 12:30u van harte welkom bij deze
spectaculaire opening!
Openingsceremonie Olympische Spelen 5&6: in een stoet loopt 5&6 gepaard met vlaggen
en fakkels naar ’t Veldje.
Het Olympische Vuur wordt aangestoken en de Paralympische Spelen beginnen.
Na de Paralympische Spelen en ruimte voor vrij spelen op een stormbaan en voetbalveld
gaan we terug naar Schuttersheim.
Prijsuitreiking: wie pakt de gouden, zilveren en bronzen medailles?
Einde van dag 1

13.00u

Dinsdag

Teamindeling

Verzamelen bij Schuttersheim.
Vertrek naar de speeltuin.
Lekker spelen, zwemmen, bouwen, klimmen en klauteren in de speeltuin.
Verzamelen en terug naar Stramproy.
De bus komt weer aan bij Schuttersheim en de dag zit erop.
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Donderdag

09-08

Olympische Zomerspelen

Neem naast je slaap- en zwemspullen ook een ORANJE outfit mee! ’s Avonds wordt de scouting namelijk omgetoverd tot
een Holland KVW House.
tussen 09.00u-09.30u
09.30u
10.00u
12.00u
13.00u
13:30u
16.00u
17.30u
18.30u
20.00u
22:30u

Vrijdag

10-08

Inladen bivakspullen bij Schuttersheim. Zorg dat alles gelabeld is en dat je niets vergeet.
Het Olympische Vuur is bijna gedoofd! Als dat is gedoofd, kunnen de Olympische
Zomerspelen niet van start gaan. Aan de slag!
Op naar Klaessen! Met het doen van spellen kunnen jullie zo veel mogelijk hout bij elkaar
sprokkelen om het vuur brandend te houden.
Lunch
Samen met de huifkar naar de Scouting in Tungelroy.
Is er genoeg hout verzameld? Kunnen we het Vuur brandend houden? Dan kunnen de
Olympische Zomerspelen van start!
Natuurlijk is er ook ruimte voor vrij spelen en het klaarmaken van de slaapplekken.
Diner
Klaarmaken voor het Holland KVW House! Trek je oranje shirt of hoed uit je koffer. Ruimte
voor vrij spelen.
Huldiging en disco in het Holland KVW House! Juich om de gewonnen medailles en feest mee
op z’n Hollands als nooit tevoren!
Moe, maar voldaan naar bed!

Olympische Afsluitceremonie

Let op: Deze dag wordt afgesloten op het kerkplein
08.00u
09.00u
11.00u
11.30u
13.00u

14.00u

Opstaan en spullen opruimen. Ons Olympische Dorp moet helemaal leeg!
Even goed wakker worden met een stevig sportontbijt en een laatste ochtendtraining.
In een stoet loopt groep 5&6 gezamenlijk terug naar het Kerkplein in Stramproy. Dit gaat
gepaard met veel toeters en bellen: slingers, vlaggen en ballonnen.
Spellen en Friet van Piet op het Kerkplein.
Afsluitceremonie van de Olympische Spelen op het kerkplein. Alle groepen worden het
‘’stadion’’ binnengehaald en rond het Olympische Vuur wordt er teruggekeken op een
mooie week. De weekwinnaars van KVW 2018 krijgen een plek op het erepodium.
Onder luid gezang van het KVW-volkslied sluiten we KVW 2018 af.
Thuis bijkomen want je bent natuurlijk kei-kepot! En dan je batterijtje opladen voor de
KinderKermis vanavond.

18.00u

21.30u

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

