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WEEKPROGRAMMA
Maandag

23-08

Ontdekkingsreis door de ruimte

Denk aan zwemkleding, drinken en een lunchpakketje.
09.30u

Hé, wie zijn dat? En waarom zijn ze zeiknat? Het zijn ware ontdekkingsreizigers! Het lijkt erop
dat ze zijn gestrand in Stramproy. De bemanning heeft ze in de steek gelaten… Normaal
ontcijfert de bemanning de onleesbare kaart met behulp van het handboek. Zonder
bemanning kunnen ze niet verder. Zullen wij de ontdekkingsreizigers gaan helpen met het
ontcijferen van het handboek en de kaart, zodat we samen de reis kunnen voortzetten?
We moeten de kaart leesbaar maken, maar hoe? We gaan op zoek naar het benodigde
element tijdens de spellen bij het waterpark bij Rietjens. Laat zien wat je kan!
Het ruimteschip brengt ons naar de Tungelerwallen
We hebben bijna genoeg van het benodigde element verzameld. Zorg dat je met je groepje
de laatste punten pakt in de Tungelerwallen.
We zijn weer terug bij het Schuttersheim. Hebben we genoeg van het benodigde element
verzameld, zodat de kaart van de ontdekkingsreizigers inmiddels leesbaar is?
Afsluiting van de eerste dag.

09.50u
12.30u
13.00u
16.15u
16.30u

Dinsdag

24-08

Ontdekkingsreis over het water

Denk aan zwemkleding, drinken en een lunchpakketje.
09.15u

Daar zijn ze weer: de ontdekkingsreizigers. Het laatste deel van de kaart is nog niet leesbaar.
Welk element zouden de ontdekkingsreizigers nog nodig hebben voor dit laatste deel van de
kaart? Het handboek heeft vast weer de oplossing. De kinderen hebben gisteren laten zien
dat ze het handboek binnen no time kunnen ontcijferen. Lukt dat vandaag ook, zodat de hele
kaart leesbaar is en de ontdekkingsreis kan worden hervat?
Een spellentocht, maar waarheen?
Lunchen bij het waterpark.
Spectaculaire middagspellen ter land, ter zee en in de lucht!
Terug bij het schuttersheim. Hebben we genoeg van het laatste benodigde element
verzameld vandaag? Dan is de kaart misschien wel helemaal zichtbaar en kunnen de
ontdekkingsreizigers de reis voortzetten. Zouden we mee mogen op reis?
Afsluiting van deze spectaculaire dag.

10.00u
12.00u
12.30u
16.00u
16.30u

Woensdag

25-08

Speeltuin Steinerbos

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

Verzamelen bij het 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 Schutterheim en de dag zit erop.
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Donderdag

26-08

Zijn we klaar voor de ontdekkingsreis?

Denk aan zwemkleding, drinken en een lunchpakketje.
08:45u

Vandaag gaan we op bivak, als echte ontdekkingsreizigers. Tussen 08:45 uur en 09:15 uur kun
je de bivakspullen afgeven bij het Schuttersheim. We starten de dag om 09:15 uur.
De kaart is helemaal zichtbaar; de ontdekkingsreis kan vandaag écht beginnen! Maar waar
gaan we heen? De ontdekkingsreizigers zullen ons zowel fysiek als mentaal zwaar op de proef
stellen. Beschikken we wel over alle kwaliteiten en skills die échte ontdekkingsreizigers
hebben? Wij gaan de uitdaging samen aan!
We vertrekken naar het waterpark bij Rietjens.
De ontdekkingsreiziger zullen ons uitdagen met verschillende spellen en proefjes…
Lunch en vrij spelen en spetteren. We moeten even op adem komen na deze uitdagende
spellen.
De eerste groepen beginnen aan de tocht naar de bivaklocatie. Welke kwaliteiten worden er
deze middag getest?
We zijn aangekomen op de bivaklocatie. Welke groep heeft als eerste zijn slaapplek
opgebouwd?
Diner. Wat eten echte ontdekkingsreizigers? Daar gaan we achter komen..
Het avondprogramma gaat van start. Welke groep is de beste smokkelaar? En welke groep
verovert als eerste de vlag?
De spellen zijn voorbij en de strijd is gestreden. Het is tijd voor een kampvuur! Ruige Robbie
heeft de eindstand van de behaalde punten voor ons. Het is meteen duidelijk: we zijn
helemaal klaar voor de legendarische eindproef op vrijdag. Goed gewerkt! Tijdens het
kampvuur worden de strategieën voor de eindproef besproken onder leiding van Ruige
Robbie. Wie is het behendigste van de groep? Wie is het snelste? En wie het sterkste? Welke
groep verdient een voorsprong bij de eindproef?
Moe maar voldaan kruipen we lekker onder de wol. We hebben genoeg energie nodig voor de
eindproef. Zijn we klaar voor de laatste uitdaging op vrijdag?

09.15u

09.30u
10.00u
12.00u
13.00u
16.30u
18.30u
19.30u
21.00u

22.30u

Vrijdag
08.00u
09.30u
10.30u
11.00u
13.00u
14.00u

27-08

De ultieme test!
We wrijven de slaap uit onze ogen. Rise and shine! Vandaag gaat het gebeuren. Is de
strategie al helder? Wie haalt de eindproef en gaat met de weekwinst naar huis?
Ochtendgymnastiek en ontbijten
Alles ingepakt? Dan kunnen we met de huifkar terug naar Stramproy
Aankomst bij Schuttersheim. We eten Friet van Piet om genoeg energie te krijgen voor de
eindproef. De laatste benodigdheden voor de eindproef worden gemaakt.
De eindproef gaat beginnen!! Zijn we wel genoeg voorbereid? Welk groepje lukt het om de
vlag als eerste te bemachtigen en wordt weekwinnaar? Ruige Robbie daagt jullie uit!
Onder luid gezang van het KVW-lied sluiten we KVW 2021 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 plaats vindt op het oude, vertrouwde
KinderKermisterrein aan de Beatrixstraat (bij de basisscholen). De KinderKermis is gratis
voor de deelnemers aan KVW.
Afsluiting KinderVakantieWerk 2021
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