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WEEKPROGRAMMA
Maandag

05-08

09.00u
09:45u
12.00u
12.30u
15.45u
16.00u

Dinsdag

06-08

09.00u
09.30u

Grieken & Romeinen
Opening
We beginnen de speurtocht op het kerkplein en komen erachter dat alle wegen
naar Rome leiden! Asterix en Obelix zullen ons hierbij helpen.
Lunchpauze
In een echte arena strijden alle groepen tegen elkaar.
Terug naar de voetbalkantine.
Afsluiting en prijsuitreiking
Tot morgen!

12.30u
13.00u
15.00u
15.45u
16.00u

Woensdag

Prehistorie
Opening van KVW 2019: met een echte oerknal starten we in de prehistorie.
Meteen met de huifkar naar ons waterparadijs bij Klaessen, waar spectaculaire
spellen en hellingen op ons te wachten staan.
Lunchpauze
Speurtocht waarbij dino-sporen ons de weg wijzen naar spellen uit de
prehistorie.
Afsluiting en prijsuitreiking.
Tot morgen!

07-08

Speeltuin Kitskensberg Roermond

Denk aan het zakgeld te besteden aan snoep of iets anders lekkers. Denk tevens bij goed weer aan je zwemkleding, want er is een zwembadje met enkeldiep water (+/-20cm)
09.00u
16.15u

Donderdag
09.00u
09.20u
09.45u
12.30u
13.00u
15.00u
15.30u
16.00u

Vertrek met bussen naar speeltuin ‘Kitskensberg’ in Roermond.
Terugkomst bij de voetbalkantine.

08-08

Toekomst
Opening
Ieder groepje maakt zijn eigen raket.
De Future-tocht: tocht door de toekomst.
Lunchpauze
Mega waterspellen en van de hellingen bij Klaessen.
Zingend in de huifkar terug naar de voetbalkantine.
Afsluiting en prijsuitreiking.
Goed slapen en klaarmaken voor de laatste dag KVW.
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Vijdag

09-08

Cowboys & Indianen

Groepje 1, 3, 5, 7 & 9: Verkleden als Cowboy
Groepje 2, 4, 6, & 8: Verkleden als Indiaan
09.00u
09.30u
12:00u
12:30u
13.00u
13.30u
18.00u
21.30u

Opening
Tocht waarbij de cowboys tegen de indianen zullen strijden met echte Western-spellen.
Lunch & vrij spelen bij Klaessen
Voor de laatste keer in de huifkar terug naar de voetbalkantine
Spannende afsluiting van een fantastische KVW-week
Tot vanavond op de Kinderkermis!
Thuis bijkomen want je bent natuurlijk kei-kepot! En dan je batterijtje opladen voor de
KinderKermis vanavond.
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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