Hallo KVW kids en ouders,
Dit is het KVW programmablad van KVW 2014. De kvw week is dit jaar van 11 t/m 15 augustus. Het thema dit
jaar is KVW en de tijdmachine!
Iedere ochtend verzamelen wij bij de grote tijdmachine op het schoolplein te Altweerterheide.
Wij zoeken nog ouders die maandag, dinsdag en vrijdag de kinderen van de onderbouw kunnen
brengen/halen met de auto. Zie het opgave formulier op het volgende blad.
Maandag: We beginnen met een leuke opening waarna de onderbouw met de auto naar de Bosuil in Neerpelt
gaat. De bovenbouw gaat met de fiets naar het "Continium Discovery Center" te Weert om daar allerlei
wetenschappelijke proefjes te doen. We verwachten iedereen om 9:00 op het schoolplein, om 16:00 zullen we
hier weer terug zijn.
Dinsdag: De groepen 1 t/m 4 gaan met de huifkar naar de stad, en komen terug met de auto. De groepen 5 t/m
9 gaan met de fiets. Alle groepen hebben een vossenjacht, met als afsluiting een gezamenlijk spel. De groepen 6
t/m 9 gaan vanuit hier naar de overnachting locatie en komen die dag niet meer naar huis. Daarom moeten zij
hun slaapspullen dinsdag ochtend al meenemen. We verwachten iedereen om 9:00 bij het schoolplein. om
16:00 zijn de groepen 1 t/m 5 weer terug.
Dinsdagavond & woensdag ochtend groep 6 t/m 9
Niet vergeten: Fiets, luchtbed, slaapzak, toiletspullen, nachtkleding, extra set warme kleren. Dit jaar verblijven
we bij Scouting Sint Maarten in Weert. Woensdag zullen we om 12:30 weer terug zijn op het schoolplein.
Woensdag ochtend groep 1 t/m 5
We verzamelen met de groepen 1 t/m 5 om 9:30 op het schoolplein. Vanuit hier gaan we naar de Paol om er een
actieve knutsel ochtend van te maken. Om 12:30 zijn we weer terug op het schoolplein.
Donderdag:
We gaan met de bus naar Irrland in Kevelaer, Duitsland. De groepen 4 t/m 9 mogen hun zwemspullen
meenemen. De groepen 1 t/m 3 gaan niet zwemmen! Jullie mogen allemaal geld mee nemen(max. 5 euro per
kind). Om 8:00 verzamelen we op het schoolplein. Om 8:20 vertrekken de bussen. We zijn weer om 17:30 op het
schoolplein.
LET OP. Alle kinderen moeten een eigen identiteits bewijs/paspoort meenemen, en
leveren dit in bij de leiding! Zonder mag je niet mee!
Vrijdag:
De groepen 1 t/m 4 gaan met de auto naar Eynderhoof voor een leuke maar vooral informatieve dag.
De groepen 5 t/m 9 gaan met de fiets naar Eynderhoof. Om 8:45 verzamelen we op het schoolplein. Om 15:00
zijn we terug op het schoolplein.
Vrijdagavond:
DIT IS EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE KVW WEEK
Om 19:00 begint de grote feestavond in de zaal van de Paol. Alle kinderen, ouders en familieleden zijn van harte
welkom. De tijdmachine is deze avond ingesteld op de Romeinse tijd. Daarom zou het zou leuk zijn als alle KVW
kinderen en ouders als romein verkleed zijn. Een toga is makkelijk gemaakt doormiddel van een laken(zie onze
website). Om 20:30 volgt er een ludieke ontgroening van de nieuwe leiding sluiten we samen de week af.
De groepen 5 t/m 9 hebben op maandag en dinsdag en vrijdag de fiets nodig! Zorg dat deze in orde is en dat
het licht en het slot werkt. Laat spullen die je niet nodig hebt, zoals MP3 en mobiele telefoons thuis! Elk kind
moet zorgen voor een eigen lunchpakket met voldoende eten en drinken!
Neem iedere dag een handdoek mee, bij goed weer is het handig om jezelf af te drogen. Bij slecht weer is het
handig om het speeltoestel/fiets zadel af te drogen.
Voor verdere informatie kunt u terecht op www.kvwa.nl
Eventuele vragen kunt u terecht bij:
Groep 1 t/m 4: Jochem vd Loo 06-46624364
Groep 5 t/m 9: Winy Stroeks 06-83608737
Algemeen: Elco Cuijpers 06-30830894
We zien jullie graag op 11 augustus!
Goetjes de KVW leiding

Opgave vervoer onderbouw KVW kinderen.
Let op: kinderen mogen alleen achter in de auto.
Bij vragen omtrent het rijden kunt u terecht bij Elco Cuijpers: 0630830894


Op maandag om 9:00 kan ik ...... kinderen brengen.(aanmelden per email!)



Op maandag om 15:30 kan ik ...... kinderen halen in Neerpelt. (aanmelden per email!)



Op dinsdag om 15:45 kan ik ...... kinderen halen in Weert.



Op vrijdag om 9:00 kan ik ...... kinderen brengen.



Op vrijdag om 14:30 kan ik ...... kinderen halen in Nederweert Eind.

Bij voorkeur stuurt u een ingevuld formulier naar kvwaltweerterheide@hotmail.com. Mocht
dit niet lukken, dan kunt u dit formulier ook op maandag ochtend in bij Elco Cuijpers
inleveren.
Naam:
Ouder van:
Mobiele telefoon nummer:

