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WEEKPROGRAMMA
Tijdens de KVW-week zal het “Superhelden Hoofdkwartier” van Super Stella & Mega Mees gevestigd zijn
op het Heijer Heufke. Met hun superkracht kunnen ze met behulp van hun tijdmachine naar ieder tijdperk
reizen om daar mensen te redden die in nood zijn.

Maandag

05-08

De hongerige holbewoners

09.30u

Opening: Super Stella en Mega Mees ontvangen vandaag het 1e bericht van
Mister X met een oproep van poetsvrouw Polly die per ongeluk in het tijdperk
van de hongerige holbewoners terecht is gekomen. Ze wil heel erg graag
terug en heeft daar de hulp van Super Stella & Mega Mees voor nodig.

09.45u

We vertrekken met de huifkar naar de holbewoners in de Tungelderwel op
zoek naar poetsvrouw Polly. Maar, hoe leefden de holbewoners 250.000 jaar
geleden? Er was toen nog geen bakker om brood te kopen of een jumbo om
ijsjes te halen, de holbewoners moesten zelf op zoek naar eten. En er was toen
ook nog geen iPad om spelletjes te doen, maar er werden grottekeningen gemaakt. Met
echte holbewonersspellen gaan we zien of we zelf ook holbewoners kunnen zijn en of we een
goeie deal kunnen maken met de holbewoners om Poetsvrouw Polly terug te halen.

15.15u
15.30u

Afsluiting: Zouden we poetsvrouw Polly kunnen terughalen naar het Heijer Heufke?
Einde programma, ophalen bij het Heijer Heufke.

Woensdag

07-08

Ridders & Prinsessen

09.30u

Opening: Tijd voor het 2e bericht van Mister X aan Super Stella & Mega Mees. Vandaag met
een oproep uit de middeleeuwen van prinses Philipine, prinses van het koninkrijk Stramproy.
Ze wil dolgraag met haar prins Gustav uit België trouwen, maar hier wil iemand een stokje
voor steken. Tijd dus om de tijdmachine weer in te stappen en terug te gaan naar de
middeleeuwen, de tijd van de Ridders en Prinsessen.

09.45u

Deze ochtend zullen we rondom het Heijer Heufke een kleine tocht lopen en zullen we zelf
ook sterke ridders en beeldschone prinsessen worden. Als dit ons lukt zijn we klaar om af te
reizen naar het koninkrijk van Stramproy om op zoek te gaan naar prinses Philipine.
Eenmaal aangekomen met de ridderlijke huifkar in het Koninkrijk
Stramproy gaan we met een tocht op zoek gaan naar prinses
Philipine en zullen we er achter komen hoe we haar kunnen redden.
Na onze transformatie van vanochtend tot echte ridders en
prinsessen zullen we tijdens de spellentocht eens laten zien hoe goed
we zijn.

12.30u

15.15u
15.30u

Afsluiting op kerkplein: Zou prinses Philipine gered kunnen worden en
gewoon met haar prins Gustav kunnen trouwen?
Einde programma, ophalen op het Kerkplein!
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Donderdag

08-08

De Tijdmachine slaat op tilt

09.30u

Opening: Na 2 dagen te zijn teruggereisd in de tijd vinden Super Stella en Mega Mees het tijd
om eens te kijken of we ook vooruit kunnen. Het plan is om 1 dag vooruit te reizen zodat we al
naar de Kinderkermis kunnen. Maar als ze de tijdmachine instappen gaat er iets mis!

09.45u

Alle tijden zijn door de tijdmachine door elkaar
gehusseld, er klopt helemaal niets meer van.
Vandaag komen we op en rondom het Heijer
Heufke alle soorten spellen uit verschillende
tijden tegen, van robots tot dinosauriërs en
van de romeinen tot de farao’s. We kunnen
hierbij onderdelen verzamelen om de
tijdmachine weer te maken, zodat we kunnen terugkeren naar onze eigen tijd.

15.15u

Afsluiting: Lukt het ons om weer terug te keren naar de goede tijd van het
superheldenhoofdkwartier?
Einde programma, ophalen op het Heijer Heufke.

15.30u

Vrijdag

09-08

Kinderkermis

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 plaats vindt op het oude, vertrouwde
KinderKermisterrein aan de Beatrixstraat (bij de basisscholen). De KinderKermis is gratis
voor de deelnemers aan KVW.
Afsluiting KinderVakantieWerk 2019
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