WEEKPROGRAMMA – 5&6
Maandag

14-08

09.30u
11.00u
12.00u
12.30u
15.30u
16.00u
16.30u

Dinsdag

Openingsshow talentenshow: KVW’s Got Talent!
De kinderen van KVW hebben talent
Lunch
Naar De Sjans voor een tocht door de ruimte
Terug uit de ruimte naar Schuttersheim
Prijsuitreiking: wie heeft de meeste sterren verzameld?
Einde van dag 1

15-08

09.15u
10.00u
12.00u
13.00u
15.00u
15.30u
16.00u
16.30u

Woensdag

KVW in de ruimte

Sterrenbeelden van slag
De Tweelingen ontwaken: opening van een dag vol sterrenbeelden
Naar Lempens voor een tocht op zoek naar sterrenbeelden.
Lunch
Waterspellen. Voel je vandaag een echte Waterman!
Terug naar Schuttersheim
Gesprek met de waarzegster: hebben jullie haar sterrenbeelden kunnen terugvinden?
Prijsuitreiking
Einde van dag 2

16-08

Speeltuin ‘Fort Willem’

Denk ook vandaag aan zwemkleren, een lunchpakketje en vergeet je zakgeld niet.
09.15u
Verzamelen bij Schuttersheim
09.30u
Vertrek naar speeltuin Fort Willem in Maastricht
10.00u
Lekker spelen, zwemmen, bouwen, klimmen en klauteren in de speeltuin
15.00u
Verzamelen en terug naar Stramproy
16.15u
De bus komt weer aan bij Schuttersheim en de dag zit erop.

Donderdag

17-08

Sterrenstof

Neem naast je slaap- en zwemspullen ook je gala-outfit mee! ’s Avonds word je namelijk een echte ster.
tussen 09.00u-09.30u
Inladen bivakspullen bij Schuttersheim. Zorg dat alles gelabeld is en dat je niets vergeet.
09.30u
Openingsshow: Sterrenstof!
10.00u
Op naar Lempens: waterspellen!
11.45u
Lunch
12.00u
Tocht te voet naar de Scouting in Tungelroy: Noeëtsgedachtjlandj!
14.00u
Verzameling van de sterrenstof. Hebben jullie veel verzameld?
14.15u
Groepsspellen in Noeëtsgedachtjlandj
17.30u
Als echte ster of beroemdheid in je gala-outfit eten in het sterrenrestaurant van KVW!
18.30u
In een limousine à la KVW naar Weert
19.30u
Sterrenjacht in de stad: op zoek naar beroemdheden!
22.00u
Terug naar Noeëtsgedachtjlandj. Afsluiting van de dag. Moe, maar voldaan je bedje in!

Vrijdag

18-08

Talentenjacht

Let op: Deze dag wordt afgesloten op het kerkplein
08.00u
Opstaan en spullen opruimen.
09.30u
Even goed wakker worden met een heerlijk ontbijt van onze sterrenkoks en wat beweging
10.30u
Start van onze talententocht terug richting Stramproy
11.30u
Friet van Piet op het kerkplein, dat wordt smullen!
13.15u
Afsluiting van de dag op het kerkplein met onze eigen talentenshow en bekendmaking van
de winnaar van de week 2017! (ouders/verzorgers zijn welkom)
14.00u
Einde van de laatste dag van KVW 2017

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 2017.

